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চেখকের- 

সঙ্গীত-পরিক্রমা 

প্রাচীন বাংল। গান, কাব্য সঙ্গীত, 

গ্রীম্য গীতি, সাধন সঙ্গীত, 

উচ্চাঙ্গের গান প্রভৃতির আলো।ন। 

( গ্ঙ্থ ) 

বাংলা মাহিত্যের গণ্প 

কিশোরদের উপযোগী 

বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক পরিচয়! 

( যন্স্থ 



ভূমিকা 

আমি রবীন্দ্রনাথকে চোখে দেখিনি, তার আশ্রমের ছায়া- 

বীথিতলে আমি আশ্রয় পাইনি । তবে ভার অতি আন্তরঙ 

এবং তার সাঙ্গীতিক জীবনের ঘনিষ্ঠ সহচরদের অনেকের সঙ্গে 

কবিগুরুর গান নিয়ে নানাভাবে আন্লাচনা করবার সুযোগ 

পেয়েছি এবং বহুস্থলে তাদের উপদেশ গ্রহণ করেছি। 

তাদের মধ্যে আ্মতী ইন্দিরা দেবী, শ্রাসৌম্যেন্রনাণ 

ঠাকুর, এ্দিলীপকুমার রায়, কালিদাস নাগ. আমতা 
রাজেশ্বরী দন্ত এবং শআসধারচন্র করের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ 

করছি । বিশেষ ভাবে আমি দিলীপকুমারের কাছে খণী, 
তার কাছেই আমি সব চেয়ে বেশি উৎসাহ পেয়েছি। 

এ ছাড়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পরিবেশনকারী রসিক শিল্পীরা 

অনেকেই আমাকে উৎসাহিত করেছেন । লয়লা আজু মন্দ বানু 

কবির গানের একটা দিকে আমার দৃষ্টি আকবণ করেছেন । 

রবীন্দন।থের গান সম্বন্ধে এ পধ্ন্ত যতো মুদ্রিত প্রবন্ধ, 

অভিমত এবং গ্রন্থার্দ আমার চোখে পড়েছে, সেগুলি থো,ক 

আমি যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি 

এজন্য সেই সকল রচনার লেখকদের কাছে আমি 

কৃতজ্ঞতা ভরে খণ স্বীকার করছি । 

রবীন্দ্র-গীতির বিষয়ে আরে! কিছু বলার বাকি রইল, সে 

সঙ্গে অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রল।ল, রজনীকান্ত এবং নজরুঙ্গের 
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গানের আ'লোচন। সমেত বাংলা গানের একট! ধারাবাহিক 

ইঠিহাসের বই সন্ধর প্রক্কাশের বামনা আছে। 
এ প্রবন্ধ গুলি সবই বহু পূবে নানা দৈনিক-পাপ্তাহিক- 

নালিক এবং বাধিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল-__ 
অনুরাগী ৪ কৌতুহলী পাঠকদের সুবিধার জন্ত সেগুলি 
এখনে একত্র সন্কালিত করা হ'লে । 

রবীন্রমাথ নিজেই তার গানের সম্বন্ধে নানা মতামত 

জ।নয়ে গেছেন, এখানে তার অভিমত হ'তে বহুস্থলে 

অংশ বিশেষ উৎকলন করেছি। 

প্রবন্ধঞল লিখবার সময়ে কবির একটা কথ! বারবার 

মনে ভয়েছে_ 

“যে সব বই লিখেছি তার চেয়ে অনেক বেশি বই 

লিখিনি, সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার মাষ্টাবপীস্টা! সেই অলিখিত 

রচনা-রন্্রভাগুগারে রয়ে গেল! আমার জব মত যাঁদ 

নিজেই স্পষ্ট করে লিখে দিয়ে যাব, তবে যারা খীদিস্ লিখে 

খ্যাতি অর্জন কর্বে তাদের যে বঞ্চিত করা হবে । সেই সব 

অনাগত কালের খীসিস্রচয়িতার কল্সচ্ছবি আমার মনের 

সামনে ভস্ছে, তারা একা গ্রচিত্তে অতীতের আবর্ঞনাকুণ্ত 

থেকে জীর্ণবাশীর ছিন্ন অংশ ঘেঁটে বের ক'রে তার ঘন্ট তৈরি 
কর্ছে-যে অংশ পাওয়া যাচ্ছে না দসেইটেতেই তাদের 

মহোল্পাস। আমি তাদের আশীব্বাদভাজন হোতে চাই 1৮ 

কবির এই উক্তির উপর নির্ভর করে তার টুকৃরে। টুকৃরে। 
মন্তব্য গুলোকে গ্রথিত করবার সাহস পেয়েছি । 



মুচি-পত্র 

বিষয় 

বাংল। গানের ইতিহাস 

বাংল।র গীতিচঢা 

রবীন্দ্রসংগণতের ক্রমবিকাশ 

রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশ 

রবীন্দ্মংগীতের প্রেরণা 

রবীন্দ্রসংগীতে বাণীর প্রাধান্ 

রবীন্দ্রনাথের স্থুর 

সঙ্গীতের বন্ধন ও মুক্তি 
আন্রষ্ঠটানিক সংগীত 

ভানুসিংহ ঠাকুরের গান 

কৈশোরকের গান 

রবীন্মনাথের গীতিনাট্য 

রবীন্দ্রনাথের রাগসংগীত 

সংগাতে রাপানুশীলন 

সংগীতে রূপান্গবর্তন 

রবীন্দ্রনাথের বাউল গান 

রবীন্দ্রনাথের কীর্তন 

রবীন্দ্রনাথের কৌতুকসংগীত 



( ॥ ) 

বিষয় 

রবীন্দ্রনাথের উদ্দীপনার গান 

| স্বাদশী গান 

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগীতি 

মন্ত্র গান 

রবান্দ্নাথের নুতানাট্য 

রবীন্দ্র সংগীতের রস 

রবীন্দ্রনাথের গীতিরীতি 
রবীন্দ্রমংগীতের ছন্দ 

বৰীন্্রসংগীতের পরিবেশনপদ্ধতি 

১৭৭ 

১৪৭ 

২৩ 
২১৪ 



বাংলা গানের ইতিহাস 

আধুনিক যুগের পূর্বে মাহিত্য এবং মঙ্গীত ছিল অঙ্গাঙ্গী ভাবে দন্নিবিষ্ট। 

গ্রায় প্রতি দেশেই সাভিতা-স্থষ্টি হইয়াছে প্রথম পছ্যে, তাহার পর গঞ্ছে। 

বাংল! ভাষাতেও প্রথম স্থষ্টু হইয়াছিল কাব্য-পাহিতা, তাহার পর ইংবাজী 

গ্রভাবে গগ্ভলাহিভোর উতৎপতন্তি। গপঞ্ভের গ্রচারও হইত সঙ্গীতের 

মাধামে | প্রাচীন যুগে মুদ্রাযন্থও ছিল না, লিপিকারেরও অভাব ছিল; 

শিক্ষারও প্রসার হয় নাই, বর্পরিচয়ই ছিল অতি অল্প-সংখ্যক লোকের । 

কাজেই মাধারণ লোকের পক্ষে গুথি ধরিয়া পগ্য পড়িবারও গ্রথ ছিল না। 

সাহিত্যের যেটুকু রম, ভাব বা কলাচাতুর্যোর পরিচয় জনসমাজ- পাইত, 

সবই এই নঙ্দীতের মাধামেই। সঙ্গীতই ছিল একমাত্র হ্ৃদয়াবেগ 

প্রকাশের পথ-রদিক এবং রপশিল্পীৰ মধ্যে সংযোগ সাধন 

করিত সঙ্গীত | 

বাংলাগানের উত্ন শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দে। জয়দেবই 

পদাবলী-সঙ্গীতধারার প্রবর্তন করিলেন। তাহার ললিতকাস্ত 

কোমল পদগুলি স্থুর ও ছনো উদ্গীত হইবার জন্যই রচিত হইয়াছিল। 

এগুলির বৈশিষ্ট্য-কেবলমাত্র আবৃত্তিতেই এগুলি সঙ্গীতের 

পদবীতে উন্নীত হয়। গানের ভাষ! প্রায় বাংলাই, পদগুলি পরে 

বাংল! গানের সঙ্গে কীর্তনাঙ্গের পালার অঙ্গীভৃত হইয়া সমাদর পাইল। 

কবি জয়দেবের কুষ্ণগীতি হইতেই বাংলা গানের যাত্রা সুরু হইল। 
তাহার ভাবধারাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের নিজন্ব গীতিধারা 

প্রবাহিত হইল। জয়দেবের মময়ে গীতগোরিন্দের গানগুলি কিভাঁবে 
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গাওয়া হইত জানা যায় না, কিন্কু শ্রাটৈতন্যদেবের প্রেরণার বীর্তন- 

সঙ্গীতে গীতগোবিন্দের পদাবলী অভিনব ব্যাখা; ও সাথকতা পাইল, 

গুণিগণ তাহাতে অপুধ স্বর, রসরূপ এবং ভঙ্গীও আরোপ করিল। 
শ্রীচৈতন্যদেব নিজে এসব গান শুনিতে ন 
বিছ্যাপন্তি চণ্তীদাস শ্রগীতগোবিশ্ণ | এই তিন গীত করায় প্রভুর আনন্দ | 

বৌদ্ধ সিদ্ধাচাধাগণের গানগুলিতে হইয়াছিল একাধারে সঙ্গীত, 

ধর্ম ও কাব্যসাহিত্োর সমন্বর। চয্যাগানগুপির শ্করভর্সিমা ছিল 

উচ্চাঙ্গের ৷ এইুলিতে আধ্যাত্মিক সাপনার গুট তথা আছে। কাজেই 

সাধারণ জনগাণর জন্য গুরভি সঙ্ছে অধিগম্য হয় নাই । গানের অর্থ 

এবং রস গুটবাঞ্চনায় অর্থাৎ ঠারে-ঠোরে গ্রতণ করিতে হয়! সে 

হিসাবে বাউল জাতীয় [456০ $01)£5এর সহিত চগ্যাগানের তুলনা 

হইতে পারে। চধ্যাপদের নিিষ্ট রাগিণী গুলি সবই সুপরিচিত | ভিবনই 

গহন গন্তভীর বেগে বাত)? (প্রচ্জরী) এবং “নে সুন মিলিআ ছবেগমেলার)। 

বড়, চন্তীদাসের শ্রক্লঘ্কীন্তন গাওয়া হইত নাটকীয় ধরণে। ইস্থাকে 

ধামালী সঙ্গীত বলা হইত, দধামাশী হইল সঙ্গীতে রসকলহের উড । 

আনেকট। যাত্রার পূর্বাভাপ। তাহার ভাষা! ছিল প্রাচীন বাংলা; 

পদগুলিতে সরণী শ্স্পষ্ট উল্লেখ আছে__ 

কেনা বাশ বাঁএ বড়া কালনী নই কুলে (কেদার বাগ রূপক্ষ তাল)। 

একতালা প্রভৃতি তালের সুস্পষ্ট উল্লেখ পা য়া যায় শ্রীরুষ্বীর্ভনেই | 

বিদ্যাপতি ভারতীয় কবি-সমাজে গুরস্থানীর । বাংলার বৈষৰ 

গীতির ধার| বিদ্যাপতি হইতেই উতসারিত। বিছ্বাপতি কবিতা 

রচনার জন্য মৈথিলীর একটি অপভ্রষ্ট রূপ 'অবহঠঠা' নামে 

রুত্রিম ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাংলায় এই ভাষাই ব্রজবুলি রূপ 
ধারণ করিয়াছে। বিছ্যাপতির প্রসিদ্ধ পদের স্থর-শ্রেণী__ 

আজু রজনী হাম, ভাগে পোহাইলু--€ ললিত )। 
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রবীন্দ্রনাথ শৈশবে এই ভাষার শব্দঝস্কারে মোহিত হ্ইয়! ললিত 

মধুর গীত রচন| করিয়াছিলেন “ভান সিংহ ঠাকুরের পদাবলী" নাষে। 
পদক্র্তীদের অনেক আগেই মালীধর বস্থ শ্রীকষ্ণবিজ্য় নাষে 

“ভাগবতের' কাহিনী-অংশের অন্টবাদ করিঘ়াছিলেন। পয়ার ছন্দে 

রচিত হইলেও এবং গীতি-মাধুধ্যের অভাব থাকিলেও শ্রীরুষ্ণবিজয়ও 
গ্রামে গ্রামে পরিগীত হইত । রাগ-রাগিনীব মধ্যে মার, শ্রী, বেলোয়াব, 

বামকেলি, কানাড়া এবং অণংখ্ায অগ্রচলিত রাগের উল্লেখ আছে । 

করিনি বাংল। দেশ গানের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। 

পদাবলী এব কীন্তনপঙ্শীত অঙ্গাঙ্গীভাবে অন্স্যুত! ধমসঙ্গীতের 

চাঠিদায় ও “প্ররণায় সাঠিন্তোর শ্রীনুদ্ধির এইরকম দৃষ্টান্ত জগতের 
গাভিত্যের ইতিহাসে বিরল নয়। দেশের সঙ্গীত-প্রতিভা সম্পূর্ণ ভাবে 

এই পদাবলী গানেই নিয়োজিত হইয়াছিল। তাহার পর হইতে আজ 

পথ্যস্ত কীন্নমপী হই বাঙ্গালীর ভাবমানসকে গ্রতিবিষ্বিত করিতেছে । 

"বা খর মত মাগষের সমাজে এমন একটা সময় আসে, যখন 

হাওয়ার মধো ভাবের বাম্প প্রচুররূপে বিচরণ করিতে থাকে । 

জীচৈতন্যের পরে বাংলা দেশের সেই অবস্থা আপিয়াছিল। তখন 

সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আদ্র হইয়াছিল । তাই দেশে সে সময় 

যেখানে যত কবির মন মাথা তুপিয়া দাড়াইয়াছিল। সকলেই সেই 

রসের বাষ্পকে ঘন কারিয়া কত্ত অপূপ্নণ ভাষা! এবং নূতন ছন্দে কত 

প্রাচ্ষে এবং প্রবলতাঁয় তাহারে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াভিল।”€) 

অনেকে অন্গমান করেন কীর্ভন পূর্বেও গ্রচপিত ছিল, তবে 
প্রীমহ্াপ্রভূব প্রেরণায় তাহার নব ভাবকলেবর লাভ হয়। গ্রর্দসদ্ধ বৈষ্ঞব 

পদকত্ীদিগের মর্ধো আমরা ম্মরণ করিতেছি গোবিন্দদাসের 

গানকে--'কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল--( কামোর্,  জ্ঞানদাসের 

রূপ লাগিআখি ঝুরে গুণে মন ভোর--(ভূপালী )1 পদ্কর্তাদের মধ্যে 
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দ্বিজ চণ্ডীদাসের স্থান স্বতস্্র। তাহার গানকে জনসাধারণ 

এত আপন করিয়া লইয়াছিল যে আজো সে গান কণ্ঠে কণ্ঠে ধনিত 

হইয়া আসিতেছে । “ত নিবারিয়ে চিতে নিবার না যায় রে? (গান্ধার) 

প্রভৃতি পদ কীর্তনের স্থরকে অপূর্বত! দান করিগ্রাছে। মনোভাবকে 
প্রকাশ করিবার আনন্দ এত. আবেগ এত যে, তখনকার 

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত একা তাহাতে থই পাইল না। ভখন নান! 

জনে মিলিয়া কবির সে ভাবের উপযোগী এক অপূর্ব বিশিষ্ট 

সঙ্গীত-প্রণালী গঠন করিল। এই সঙ্গীত-শিখা ষেন বাংলার গ্রামের 

কুটারের ল্িপ্ধ প্রদীপ-খানি প্রাঙ্গণে আজো সমভাবে 

জলিতেছে। 

“এক একটি জাতির আম্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ 

আছে। বাংলাদেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল, সেদিন 

সছজেই কীর্তটন-গানে সে আপন আবেগ সঞ্চারের পথ 

পেয়েছে_ এখনো সেটা সম্পুর্ণ লুপ্ধ হয় নি?” (র) 

খেতুরির মহোৎ্সবে বৈষ্ণবগুরু নরোভ্তমদাস ঠাকুর কীর্ভনের 
বিজ্ঞান-সম্মত স্থর সৌষ্ঠব দান করেন। তাহার প্রবন্তিত কীর্তন- 

রীতির নাম গরানহাটী। শ্রীনিবাস আচাধ্যেব প্রেরণায় মনোহরশাহী ও 

বেনেটি বীতির প্রবর্তন হম। জ্ঞানদাল, গোবিন্দদান প্রভৃতির পদ 

মনোহরশাহী রীতিতে গীত হয়। মান্দারনা রীতি লবুস্থরের 
উপযোগী । 

আগমনী-বিজয়ার গান, এবং কালী-মহিমাগ্রচারের জন্য 

বিভিন্ন ভঙ্গীর গানের স্যষ্টি হইল! রামপ্রসাদকেই শাক্ত পদাবলীর 

প্রথম প্রবর্তক বলা হয়। কবিরপ্রন কেবল গীতরচয়িতাই ছিলেন 
না, তিনি ছিলেন সাধক, সঙ্গীতে মহাশক্তির তান্ত্রিক পুজার প্রবর্তক। 

রামপ্রসাদ-গ্রবরিত শ্তামাসঙ্গীতের গানের ধারাটাকে রামকৃষণ- 
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বিবেকানন্দের সময় পর্য্যস্ত শাক্তকবিরা নৃতন নৃতন স্থর-তরঙে 

বাহিয়া! আনিয়াছেন। 

এই শ্যামা-সঙ্গীত-ধারাই আবার বাংলার কবি-গানের মধ দিয়। 

আধুনিক যুগে প্রবাহিত হইয়াছে । বিখ্যাত কবিওয়াল! হর ঠাকুর, 

রাম বন্থু, ভোলা ময়রা, এন্ট,নী সাহেবও শ্বামাসঙ্গীত রচনা 

করিয়াছিলেন । 

দেশের অধিকাংশ সংগীত-প্রতিভা গতানুগতিক ভাবে কীর্তন 

এবং পাচালীতে নিয়োজিত হইয়াছিল, অবশিষ্ট যাহ! ছিল 

তাহার অতি নামান্যই সঙ্গীতের অন্যান্য ধারারক্ষার জন্য বিশেষত: 

ক্বরের কৌশল বা কালোয়াতি প্রদর্শনের জন্য প্রয়োগ করা হইল। 
শামাপজীতেই সঙ্গীতের সেই স্তরাভিজাত্য রক্ষিত হইয়াছিল; 

তাহাই বাংলাগানে সঙ্গীতের উচ্চাঙ্গের ধারা বজায় রাখিয়াছে। 

বহু প্রাটীনকাল হইতে কখকতার মধা দিয়! আমাদের দেশে 

রসপরিবেষণের প্রথা! প্রচলিত আছে । কথক ঠাকুরদের গাহিবার ও 

ব্যাখানের ভঙ্গী অনেকট! প্রায় একই প্রকার । বাংলার সঙ্গীত ধারায় 

কথক ঠাকুরের দান অল্প নয়। 

বাংলার গীতি-সাহিত্য, বাতীত অপর যে সকল কাব্যধার। প্রচলিত 

ছিল, তাহার কিছু অংশ এই কথকতার আশ্রয়েই প্রচারিত হইত। 

এইগুলির মধ্যে রামায়ণ. মহাভারত, চরিত কাব্য এবং মঙ্গল-কাবাগুলির 

নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এইগ্রলির কতকটা আবৃত্তি, কতকটা স্থুর ও 

কতকট' গ্ঠাত্মক ব্যাধ্যায় অভিনব রূপ ধরিত। 

বামনিধি গ্ুপ্ধ মহাশয় পশ্চিমের হিন্দস্থানী সঙ্গীত হইতে যে 

নব-সঙ্গীত-রীতি বাংল গানে প্রবর্তন করিলেন তাহাই হইল প্রারুত 
প্রেমের গানের প্রধান অবলঘ্বন। নিধুবাবুর গান শোরিমিএার টগ্লার 
অনুকরণে হিন্বস্থানী সঙ্গীতের আদর্শে রচিত। তাহার এ শ্রেণীর বাংলা 
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গানে স্রেরই প্রাধান্ত ঘটিয়াছে--অল্প কথাশ্রিত শ্বল্লাক্ষর গানে 

কাব্যের বিশেষ স্থান ছিল না। স্থবের খেলার জন্য গানের মধ্যে 

প্রচুর অবসর ও অবকাশ আছে। নিধুবাবুর পর শ্রীধর কথক 
টগ্লায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। 

গোপাল উডের প্রভাবে বাংপায় ঠুংরি ভঙ্গীর গানের প্রচলন হয়। 

প্রণয়ের চটুলতা প্রকাশের জন্ত ঠংরি চালের গানের আদর হইত। 
বাংল! দেশে যথার্থ উচ্চার্গ-সঙ্গীত ব। 019455109] গানের প্রচলন 

কোনোদিনই বিশেষ ছিল না, অভিজাত সমাজে হয়ত কতকট1 আদর 

হইত। সাধারণ লোকের নিকট ঞ্রুপদ-খেয়াদের বিশেষ 'আকধণ মোটেই 

ছিল না। তাই ত্রাহ্গপমাজে রাগ-সঙ্গীতের অনুকরণে গান রচনা 

করিবার সময় কাবদের হিন্দুস্থানী গানের শরণ লইতে হইয়াছিল । 

অভিজাত সবরের গীতরচনায় দাশরখি বায় বিশেষ স্মরণীয়। 

দাশুরায়ের পাচালী ব্যতীত তাহার অপংখ্য উচ্চাঙ্গের রাগ-প্রধান 

গান বৈঠকী আসরে প্রচলিত ছিল। “হৃদি বন্দাবনে বাস যদি 

কর কমলাপতি” ( জযজয়স্তী-ঝাপতাল ) তাহার স্থগ্রসিদ্ধ 

উচ্চাঙ্গের গানের নিদর্শন । 

শাক্তপদার্লীর পরবন্তী কবি-মাধক কমলাকান্ত রামপ্রসাদী 

শ্তামাসপীতের ধারা অক্ষুপ্ন রাখিমাছিলেন। আগমনী বিজ্যার 

গান বা উমাসঙ্গীতকে রামপ্রসাদের পরে তিনিই পরিপুষ্ট করেন। 

“মজল আমার মন ভ্রমরা? ( শিদ্ধু খাঙ্ধাজ ) তাহার স্প্রসিদ্ধ গান । 

গোবিন্দ অধিকারী এবং নীলক্ মুখোপাধ্যায়_ দুইজন 

যাত্রাধিকারীর নাম গানের ইতিহাসে স্মরণীয়। নীলকণ্ঠের ভজনশ্রেণীর 

গানগুলির কবিত্ব এবং স্থরশ্রেণী প্রশংসনীয় । “কতদিনে হবে 

প্রেমের সঞ্চাব” তাহার বিখ্যাত গান। 

বাংলা গানে নজরুলপূর্বব যুগে আরেকজন মুসলমান গায়কের নাম 
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শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতে হয়_-তিনি বেলায়েৎ হোসেন । সঙ্গীত 

রচয়িত। হিসাবে কবির উপনাম ছিল কালীপ্রসন্ন। “নতাধামে যাবে বলে, 

(ইমন) তাহার গ্রপিদ্ধ গান। 

কীর্তনের পুরাতন ধারা টগ্লার প্রভাবে প্রায় অবলুপ্ত হইয়া 
আগিয়াছিল। বাংলায় গ্রাম্য বাউলগণ সেই ধারাতে নৃতন স্থুরপ্রবাহ 
বহাইরাছিলেন। এই অখ্য।ত, অবজ্ঞাত, অশিক্ষিত বাউলদের গানেই 

বৈরাগী বাংলার প্রাণের দ্রুত স্পন্দন ধ্বনিত হইতেছিল। পুর্বববাংলার 
ভাটিয়ালী, সারি এবং পশ্চিম বাংলার বাউল আমাদের বিশিষ্ট 

লোকসঙ্গীতের ধারা। 

“মানুষ চলে কলের বলে" প্রভৃতি বাউল অঙ্গের হাসির গান রচন। 

করিয়াছিলেন দূপচাদ পক্ষী । 

মধুকানের গান 'ঢপকীত্তন” নামে পরিচিত। বাংলার কীর্তন 
ধারার গানে নুতন স্ুরভঙ্গিমা স্থট্টির জন্য তিনি ম্মরণীয়। 

কলঙ্কভঞ্চন, অক্রুরসংবাদ, মাথুর, প্রভাস এই চারিটি তাহার গানের 

গ্রসিদ্ধ পালা । 

বাংলা উচ্চাঙ্গের গানে কবিত্বের অবকাশ ছিল অল্প; 

্থরকে প্রকাশ করাই ছিল গায়কদের একমাত্র লক্ষ্য। মুষ্টিমেয় 
রসিকজনের জন্য সুর ছিল অভিজাত, শ্রোতার] ছিলেন দরদ" 

এবং গীতিকার ছিলেন সতর্ক । ক্রমেই প্রচারের হৃবিধার সঙ্গে সঙ্গে 

সাধারণ শ্রোতগণের সংখ্যা বুদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহাদের 

মনোরঞ্জনের জন্য স্থুর হইয়া পড়িল নিকৃষ্ট বাণীর দাস। ঠ্িকৃ এরকম 

নজির আধুনিক ফিল্মগানেও পাওয়া যায়। “কবির গান' হইল সেই 
যুগসন্ধিক্ষণের সাক্ষী । পরে রবীন্দ্রনাথ সেই স্থর-সঙ্কটের মধ্য হইতে 

বাংল! গানকে রক্ষা করিলেন। 

পপুর্বকালে গানগুলি হয় দেবতার সম্মুখে, নয় রাজার সম্মুখে 



৮ রবীন্দ্র-গীতি 

গীত হইত স্থৃতরাং ম্বতই কবির আরশ সেখানে অত্যন্ত দুরূহ ছিল। 

তার ভাব, ছন্দ, রাগিণী সকলের মধ্যেই সৌন্দয্য এবং নৈপুণ্য ছিল। 
কিন্তু ইংরাজের নৃতন শ্ষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজমভা ছিল 

না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সব্বগাধারণ নামক এক 

অপরিণত স্ুলায়তন ব্যক্তি এখং সেই হঠাত-রাজার সভায় উপযুক্ত 

গান হইল কবির দলের গান। কমর্ষান্ত বণিক্ সম্প্রদায় সন্থ্যাবেলায়ু 

বৈঠকে বসিয়া ছুই দণ্ড আমোদ উত্তেজনা চাহিত। তাহারা 

সাহিত্য অথব] শিল্পরস চাহিত ন। |” (র) 

প্রা এক শতাব্ী এই কবিগান, খেউড় এবং তজ? 

ছিল বাঙ্গালার গীতি প্রধান অবলম্বন । 

রাজা রামমোহনের সাধনায় ব্রাহ্ষদমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে 
জোড়াসাকো। ঠাকুরবাড়ীর উদ্যোগে হিন্দী রাগসঙ্গীতের 

সবরের আশ্গরপ্যে ব্রন্ধণঙ্গীত রচনার হ্ত্রপাত হৃুইল। কবিগুরু 

রবীন্দ্রনাথ এই ব্রঙ্গসঙশীতের মধ্য দিয়াই সংস্কৃতিক্ষেত্রে স্থপরিচিত 

হইলেন। গীত-রচয়িতা এবং স্বর-রচদিভার একত্র সমাবেশ 

রবীন্দ্রনাথের মত বাংল। গানে আরও কয়েকজন কবির মধ্যে 

পাওয়া যায়। 

তাহাদের মধ্যে অতুলপ্রসাদই একমাত্র কবি, যিনি মাত্র কয়েকটি 

গান রচনা করিয়াই বাংলাসাহিত্যে গৌরবের আসন পাইয়াছেন। রবীন্দ্র 

সঙ্গীতের সঙ্গে অতুলপ্রসাদ সেনের বাণীর ও স্থরের মিল 
আছে, হ্বরের আভিজাত্যে কোন কোন ক্ষেত্রে অতুলগ্রসাদের গান 

রবীন্্রনাথের গান অপেক্ষা অধিকতর কৌলীন্বের দাবী করিতে পারে। 

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতন্দীতে অতুলপ্রসাদী গান ভারত্তীয় উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের 

ধারায় স্বর ও তালে নিখুত, লোক-সঙ্গীতেরও প্রতিটি বৈচিত্র্যও তাহার 

গাদন হুল্পষ্ট। অম্ুর সংযোগ ন 1 করিয়াও রবীন্দ্রন্গীত যেমন 



বাংল গানের ইতিহাস ৯ 

স্থপাঠ্য, অতুলপ্রসাদের গান তাহা নয়। কাব্যাংশে শ্রাহীন হইলেও 

স্থঝে এগুলি মহীয়ান। 

ছিজেগ্রলাল বাংল গানে প্রথম বিলাতী ভঙ্গীর প্রবর্তন 

করেন। জাতীয় সঙ্গীতে দেশপ্রেমের বলিষ্ঠ উদ্দীপনাময় স্থরের 

প্রধর্তনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের অগ্রগামী । সার্থক হাসির গান 

এবং তাহীর উপযুক্ত চল স্থুরের সুষ্টি হইয়াছে বাংলা গানে 

তাহার হাতেই । প্রেমের গানেও তাহার স্থুরচাতুব্য প্রংসনীয়। 

রজনীকান্ত সেন আজ বাংল৷ গানের আসরে বিস্মৃত প্রায়। কাস্ত 

কবির গানের ভাগবতী অনুভূতির করুণ সুর আস্তরিকতায় অপুর্ব । 

ভাগবতী-গাতি-রচগ্সিতা বলিয়া এক সময় অপসামাগ্ত প্রসিদ্ধি লাগ 

করার দুঃখের বিষয় তাহার স্থন্দর হাসির গানগুলি খ্যাতি 

পায় নাই । ঝজনী সেনের গান স্থরের আভ্জাত্যেও খুব উন্নত না 

হইলেও অবনত নয়। 

কাজী নজরুল আমাদের বাংল। ভাষার শেষ গীতিকার কবি। 

তাহার উদ্দীপক ভাবের এবং গজল সুরের গানগুলি অপূর্ব। নজরুলের 

পরে বাংল! গানে শ্বৈরতন্ত্র এবং অরাজকতা স্ত্ররু হইয়াছে। 

স্বরের এবং বাণীর স্থসঙ্গতি যেন বাংলা গান হইতে বিদায় লইয়াছে। 

বর্তমান বাংল। গান অপুর্ব মহিমামণ্ডিত হুইয়াছে কবিগুরু 

রবীন্দ্রনাথের হাতে? তীাহারই কথা তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া বলি-_- 

“একদিন আমাদের বাংলা গান কেবল একতার। যন্ত্রের মত এক 

তাবে বাধ ছিল, কেধল সহজ সুরে ধশম্ম সংকীত্তন করিবার উপযোগী । 

রবীন্দ্রনাথ, স্বহস্তে তাসাতে এক একটি তার চড়াইয়৷ আজ তাহাকে 

বীণাষস্ত্রে পরিণত করিয়া তুপিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে স্থানীয় গ্রাম্য 

হুর বাজিত, আজ তাহা বিশ্ব সভায় শুনাইবার উপযুক্ত ঞুপদ অঙ্গের 

কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার লাস্ত হইয়৷ উঠিয়াছে।” 



বাংলার গীতিচর্চ 

বাংল] ভাষ।কে বলা হয় পৃথিরীর অন্যতম সুমিষ্ট ভাষা । গত খতাবীর 

ভারতীয় সঙ্গীতের প্রথম বিশ্লেষক বিদেশী পণ্ডিত &, নু, 

ঢ0%50-8186৬/85 বলিয়াছেন_-%10160, 15 006 00050 10005103] 

18076096206 60০ 50001), 25 17761755811, ০01 076 10010)" 

বাংল] ভাষা তাই চিরকালই সহজে সঙ্পীতের গানে আরোহণ করে। 

বাংলার সাহিত্য সম্পূর্ণ এই স্থরের উপর ভর করিয়া এতদিন 

চলিয়া আসিয়াছে । 

বৌদ্ধ সহজিয়াগসের সাধন-সঙ্গীত “চধ্যাগান'কে ধরা হয় বাংলা 

ভাষায় প্রাচীনতম গান বলিয়।; প্রহেলিকাময়ী ভাষায় বরচিত এই 

গানগুলির আবেদন ছিল সাধনপথের পথিকদের কাছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র! 

এই গানগুলির রাগ-রাগিণী অতি উচ্চাঙ্গের, গাহিবার রীতি মনে 

ইয় অনেকট! বাউল অথব| কীর্তনের প্রাথমিক অবস্থার যে রকম 

ত্বাভাবিক তেমনই ছিল। 

চধাগানের আসর হইতেই ভয় “পাচালী'র স্থষ্টি। কীর্ভনের মতন 

পাঁচালী বাংলার নিজস্ব বিশিষ্ট গীতরীতি ; আমাদের সমন্ত গানই 

এই পাচালীর ভঙ্গীতে আসরে গাওয়া হইত । এরকম আসরী গানে 

মূলগায়েন গান করিতেন চামর হাতে, নৃগুর পায়ে, দোহাররা 

সঙ্গে সঙ্গে সব মিলাইত। চণ্ীমল, মনসামঙ্গল, শিবায়ন, 

ীকৃষ্ণমঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাবাগুলি সমন্তই পাচালী গানের মধ্য দিয়া 

কাবারূপ লাভ করিয়াছে । 

তাহার পর আদিল বৈষ্ণব যুগ। দীর্ঘ কয়েক শতাবী 



বাংলার গীতিচচ। ১১ 

বাংলার গীতিচর্চা সম্পূর্ণ কীর্তনের আশ্রয়েই বুহিয়াছে। 

আধুনিক পণ্ডিতের! অঙ্গমান করেন কীর্তনের রীতি দক্ষিণ ভারত হইতে 

আসিয়াছে । কীর্ভনের ধনু তাল কর্ণ।টীয় গানে আজও ব্যবহৃত হয়। 

গ্রচৈতগ্ুদেব এবং তাহার সহচরগণ বহুদিন উড়িষা এবং দক্ষিণ।পথে 

বাস করিয়াছিলেন, তীাভারাই এ সকল তাল সম্ভবতঃ বাংল। গানে 

আনিয়াছিলেন। বাংলা কীর্তনের অনেক সুর যেমন “মালব, মুখারী' 
প্রীতি দক্ষিণী বা কর্ণাটায় গান হইতেই স্থষ্ট হইয়াছে। 

রামপ্রসাদণ গান উচ্চার্প স্বরে রচিত, তবে স্বরে বৈচিত্র্যাহীন। 

বাউলের মতন প্রথম কলিটি আস্থায়ী, দ্বিতীয় কলি হইতে পরবস্ভী অংশ 

তাহার অন্তরা । এ গানে তান প্রভৃতির বিস্ার অনেকটা একঘেয়ে! বাম" 

গ্রসার্দের পরবর্তী শ্যামালজীতকে 'মালশী" বলে; সম্ভবতঃ মালবশ্র বা 

মালশ্রী ছিল রামগ্রসাদের প্রধান স্থর, তাহারই অপভ্রংশে 'মালসী" নাম 

হইঘাছে। 'মালপী" গানে বাংলার প্রধান ছুইটি প্রচলিত গীতিরীতি 

টপ্ন। এবং কীর্তনের সংমিশ্রণ হয়। 

ইংরাজ আমলে উত্তর ভারতীয় হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আমাদের 

দেশে ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করে। সিপাহি-বিড্রোহের পূর্বে লর্ড 

ডালহৌসী ১৮৫৬ খুষ্টাব্বে লক্ষৌর নবাব “ওয়াজিদআলি শাহ'কে 

মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত করেন, তাহার পুরলক্জ্মীর গঙ্গে হিন্দুস্থানী 

স্থরলম্মী বাংলার ছায়াশীতল অঙ্গনে প্রবেশ লাভ করিল। তিনি নিজে 

ছিলেন স্ুররমিক, তাহার সঙ্গে তাহার দব্রবারের গুণী গায়ন অনেকেই 

কলিকাতায় আশ্রয় পাইলেন। এইভাবে 'লক্ষৌর ঠুংরী গীতিরীতি, 
বাংল! গানে প্রবেশ করিল। 

বাংলায় টগ্সাগীতিভঙ্গীর বিশেষ আদর হইয়াছিল। টগ্পাও 

মুনলমানী'ঢঙ। পাঁঞাবের ঝাঙ্গ জেলার একশ্রেণীর লোক-সঙ্গীতকে 

মার্সিত করিয়। গোলাম নবী টউপ্লা গানের ' করেন। অনেকের 
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মতে গোলাম নবীর গান ছিল টপখেয়াল অঙ্গের, তাহার পুত্র 

“মিঞা জানী'ই খেয়াল হইতে টগ্লার স্ষ্টি করেন। গোলাম 
নবীর প্রণয়িনী “শোরী”র নামেই টগ্লার নৃক্তন নামকরণ। টগ্সা 

ক্রমে লক্ষৌ অঞ্চলের জনপ্রিয় গানে পরিণত হয়। রামনিধি 
৭৫ ইষ্ট হগ্ডিযা কোম্পানীর কাজে যুক্তপ্রদেশে অনেকদিন বাস 

করিয়াছিলেন, দেশে আপিবার সময় তিনি টগ্সাকে লইয়া আসেন। 
ক্রমে শ্টামাসঙ্গীত, কবিসঙ্গীত, উমাসঙ্গীত প্রভৃতিও নিধুবাবুর 
প্রেমসঙ্গীতের ন্যায় টগ্লায় রচিত হইতে লাগিল। 

পাথুরিয়াঘাটার রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন সে যুগের 
স্প্রসিদ্ধ স্বররসিক। বাংল! ভাষায় প্রথম সঙ্গীতগ্রস্থ রচিত হয় 

তাহারই উৎসাহে! হিন্দুসঙ্গীতের বিদেশে মধ্যাদা প্রচার করিয়া 

আমেরিক1 হইতেও তিনি "ডক্টর অব মিউজিক, উপাধি পাইয়াছিলেন 
(১৮৭৫)। রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয় বলিয়াছেন_-হহিন্দু সঙ্গীতের উন্নতির 

জন্য আমর শ্রীযুক্ত রাজা শৌরীন্্রমোহন ঠাকুরের নিকট বিশেষ উপকৃত 

ইংরাজরা আমাদের সঙ্গীত বুঝিতে পারেন না বলিয়া তাহার 
অনার করেন। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে ধাহারা বুপিতে পারেন 

তাহার! অতান্ত আদর করিয়া থাকেন। ক্যাপ্টেন উইলার্ড এবং 

লা মার্টিনিয়রের ভূঁতপূর্রব অধাক্ষ শ্রীযুক্ত আলডিস্ সাঁহেব ইহার 
দৃষ্টান্ত ।” রেভারেগু পোপলী এবং অগষ্টস্ উইলার্ড প্রভৃতি সাহেবরা 

ভারতীয় সঙ্গীতকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 

সঙগীতশাস্ম লইয়া আলোচনার পথ উনুক্ত করেন। শোৌরীন্দ্র- 
মোহনের উৎসাহে ক্ষেত্রমোহন গোম্বামী 'সঙ্গীতসার' গ্রন্থ রচনা 

করিয় 715909:6261091 দিকে আলোচনার প্রথম স্থত্রপাত 

করিলেন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে স্থুর সংযোজন ক্ষেত্রমোহনের 

অন্ততম কৃতিত্ব । বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ১৮৫৮ থুষ্টাকে 
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যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উৎসাহে প্রথম ভারতীয় অকেষ্টার প্রচলন 

হয়। ক্ষেত্রমোহন গোম্বামী এবং যছুনাথ পাল ছিলেন সেই অকেন্ার 

পরিচালক । যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে অবশ্য এখনও আমরা বিশেষ অগ্রসর 

হই নাই। এই বিষয়ে 4. 7. 005500917£65৬855 সলাহেষ 

ঠিকই বলিয়াছেন-- 
“11701015107 11050101061)0911% 20 0102 ৪8102 50866 

85120001829] 170110906 ৬৮10 21680 ৪1160 01 1208185 0 

91119[)01-01116 0172 ৬০1065 00006 2090100651% 130 5218 ০0৫ 

00125620101), 

এই শতাবীতে পণ্ডিত বিঞ্ুনারায়ণ ভাতখণ্ডে সঙ্গীতজগতের 

নবযুগের অপর একজন প্রবর্তক; হিন্বস্থানী সঙ্গীতে শৃঙ্খলা 

আনয়ন তাহার বিরাট অবদান । 

বাকুড়া জেলায় এধবষুপুর” ছিল বাংলার গীতিচর্চার কেন্ত্র। 

বিষু্পুরের মললবংশের রাজা বঘুনাথ সিংহ অষ্টাদশ শতকের প্রথম 

দিকে সেনী ঘরোয়ানার “াহাছুরসেনকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ 

করিয়া আনেন। বাহাছুরসেনই বাংলাদেশে পদ গানের 

প্রচলন করেন। “খেয়ালের” প্রচলন হয় মুশিদাবাদের নবাব দরবারে 

মীরকাসিমের আগ্রহে, তবে বাংলাদেশে কাব্যের প্রাধান্যের জদ্ক 

কখনও খেয়ালভঙ্পীর বিশেষ আদর হয় নাই। আজও পদে 

বাকুড়। ও খেয়ালে মুশিদাবাদ বাংলার স্থুর-কেন্ছ্র বলিয়া! পরিচিত । 

মুশিদাবাদের কাদের বক্সের শি্ত-গোষ্ঠী এবং বিঞ্ুপুরের ঘরোয়ানা 

স্থগ্রসিদ্ধ। বাংলা ভাষায় ঞুপদখেয়াল রচনার রীতি ছিল না। 

বাঙ্গালী স্থরগুরুরাও উচ্চাঙ্গের গান রচনা করিতেন হিন্দী ভাষাতে । 

বাংলার সঙ্শীততরঙ্গের অন্ততম কর্ণধার কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় গণ্ভ শতাব্দীতে আক্ষেপ করিয়াছেন__"খেয়াল ও এঞ্পদীয় 
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সুরে ঈশ্বরবিষয়ক ব্যতীত অন্যান্য উত্তমবিষয়ক বাংলা গান নাই 

বলিলে9 চলে; এইজন্য এতদিনেও খেরাল ধ্রুপদ বাঙ্গীলীর জাতীয় 
সঙ্গীত হইতে পারে নাই। হিন্দুঙ্থানী সঙ্গীত নিরক্ষর লোকের হাতে 

পড়াতে হিশ্দিগীতের ভাবার্থ প্রারই পোপ পাইয়াছে।” 
তাহার দর ব্র্মঙ্গীতের যুগে এই শ্রেণীর হিন্দি গানগুলির সর 

ভাঙ্গিয়া তাহার আহ্ুরূপো বাংল। গান রচনার স্ত্রপাত হইল; রাজা 

রামমোহন এব* দেবেন্দ্রনাথ এই ধারার প্রবতকি। সেই সময়ে ঠাকুর- 

বাড়ীতে নিয়মিত সঙ্গীতের আমরে আমিতেন -রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় 

রাজচন্দ্র বায়, যু ভট্ট, বিঞ্ুচঙ্্র চক্রবতী, রাধিকা গোস্বামী 

শ্বামন্ুন্দর মিশ্র গ্রাভৃতি। 

জ্যোতিরিন্দ্রনীথ ঠাকুর এই প্রপঙ্গে বশিতেছেন_ 
“ইহাদের গান ভার্দিয়া, তখন আমি এবং বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনীথ 

অনেক ব্রহ্ধসঙ্গীত রচনা করিয়াচিলাম। কি মৌখিন, কি পেশাদার 
কোনও গায়কের কোন গান ভাল লাগিলেই, অমনি সেটি টুকিয়া 

লইয়! আমরা ব্রঙ্গ-সঙ্দীত রচন। করিতে বসিতাম | এই রূপে ব্রঙ্গঙ্গীতে 

অনেক বড় বড ওস্তাবী ত্র ও ভাল প্রবেশ লাভ করিয়াছে |” 

সঙ্গীতচচশর জন্য সংসদ প্রতিষ্টা) এবং পত্রিকাপ্র কাশেরও চেষ্টা 

হইয়াছিল। রাঁজ। শৌরীন্্রমোহন বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়” (১৮৭১) 

এবং জোতিরিননাথ 'ভারতসঙ্গীত-সমাজে'র প্রতিষ্ঠা করেন। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডোয়াকিন কোম্পানীর বায়ে 'বীণাবাদিনী” এবং 

পরে 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' নামক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 

নৃতন ধারার স্বরলিপি প্রবর্তন! করিয়াছিলেন কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় 

এবং জ্যোতিরিন্নীথ | জ্যোতিরিন্দের আকারমাত্রিক স্বরলিপি জন 

সমাদৃত এব: স্থৃপ্রচারিত হইয়াছে । 
ঢাকার নবাব দরবার প্রভৃতিতে সঙ্গীতচর্চার জন্ত মুসলমান 
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গায়কগন আশ্রর পাইতেন। ক্রংমই ইমলাম ধমের প্রসারের সঙ্গে 

ইসলামী গজণ, কাণয়াণ, রেক্তাই, নাত, খাম্সা প্রভৃতির কিছু কিছু 

বাংলাতে প্রচণন হহল। 

বিল।তা গানের রল এখনও বাঙালী গ্রহণ করিতে পারে নাই । 

তবে খিলাঙতা গানের চচ1 বহুদিন হইতে আঅগ্প-সল্প চদিতেছে। 

ঠাকুরবাড়া গ্রস্ুতি আভিজাত ইছবঙ্গ সমাজে ইংরাজী স্বর মহিলাদেরও 

কেহ কেহ বিখিতহেছিলেন। ভাহাদেন আহ্মীয় প্রমথ চৌধুরী 

বলিয়াছেন “শ্রীমতী প্রতিভা দেবী ছিলেন একরকম হাফ 

ওস্তাদ এবং নিভা গান এড্যাস করতেন । তিন পিয়ানোর সঙ্গে 

গান গাওয়া অভ্যান করেছিলেন, ভাই তার গাইবার ঢঙ ছিল একটু 

কাটাকাট।|। তান পিঞানোয় বাজাতেন গস্তাদি বিলিতী বাজন1।” 

ঞ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেঞ্লাল হহতে কা নজরুল, তাহ।রও পরবতী 

ভিমাহশু দত্ত পধ্যন্ত সবাই হংরাজী সুরের নিকট কিছু ন। কিছু খণী। 

হিমাংশ দত্ত পিপীপকুনারকেঞ্ প্রঙ্ভাবাঞ্ধিত করিয়াছিলেন। তাহার 

বিপিতি ভঙ্গীর বছ গানের সুর ঠিনাতশু দণ্ডের গ্রদ ও । 

পাথুরিয়াখাটার শৌরীশ্রমোহনের গৃহে বিলাতা গানেরও বেশ চর্চা 

হইত । অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বণিয়াছেন- “তার বড় ছেলে 

প্রমোদকুমারও পাকা ইউরোপীয়ান মিউজিশিয়ান। গুরণদাস 

শোৌবীজ্মযোহনের দৌহিত্র-_সেও চমৎকার পিয়ানো বাজাতে পারতো 

প্রমোপকুমার, গুরুদাস বৈজ্ঞানিক ভাবে দেশী স্থরে বিলিতি সবে 

হারমোনাইজ করুবার চেষ্টা করলেন ।” 

ইউরোপীয় যন্ত্রসঙ্গীত অবশ্য ধীরে ধীরে আমাদের গানের সঙ্গতের 

স্থান সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতেছে ; একমাত্র তবপ। ব্যতীত প্রায় কোন 

দেশী বাজনা আজ আর আমাদের আসরে নাই। 

এ শতাব্দীতে হ্থ্রচর্চায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন 



১৬ রবীন্দ্র-গীতি 

খেয়ালে স্থরেন্্রনাথ মজুমদার, লালচার্দ বড়াল এবং ঞপদে অঘোরনাথ 

চক্রবর্ভা এবং জ্ঞানেন্্র প্রসাদ গোস্বামী । 

বাংলার গীতিচর্চার শেষ বিশিষ্ট অবদান দিলীপকুমারের 

কীত'নের স্ায় আখর সংযোজন এবং উচ্চাঙ্গ রাগসঙ্গীতের ন্যায় ব্বর- 

বিস্তার, স্রবিহার দীর্ঘ তান প্রভৃতির বাবহার তাহার গানের বৈশিষ্ট্য । 

দীর্ঘগানে বৈচিত্র্য আনিবার জন্য তিনি একই গানে তাল ফের্তা, 
স্থরপরিধত'ন প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছেন । 

বতর্মানে আমাদের সঙ্গীতের গ্রগতি বিপর্ষন্ত! সঙ্গীত শিখিবার 

জন্ত যে-সাধনার প্রয়োজন ছিল, আজ আর তাহার অবকাশ নাই। 

রবীন্দ্রনাথের বিরাট স্থর অবদানও আজ অনাদরে অবহেলায় ম্লান 
ইইয়া পড়িতেছে। সমজপার তার অভাবে শুধু তাহার গান নয়, 

দেশের সকল গানের চর্চা ই অনেকট] অবজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে। 

কবি তাই দুঃখ করিয়াছেন 

“পঞ্চাশ বছর আগে একদিন ছিল যখন বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ে 

দূরদেশ থেকে কোলকাতা সহরে আম্ত। ধনীদের ঘরে মজলিস্ 

বস্ত, ঠিক সমে মাথা নাড়তে পারে এমন মাথ। গুণৃতিতে নেহাত কম 
ছিল না। এখন আমাদের সহরে বক্তত। সভার অশ্রাব নেই, কিন্তু 

গানের মজলিস্ বদ্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত তাল মান লয় সমেত বৈঠকী 

গন পুরোপুরী বরদাস্ত করুন্তে পারে এত বড় মজবুত লোক 

এখনকার যুবকদের মধো গ্রায় দেখাই যায় না।” 



রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ 

রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সঙ্গীতের বিশেষতঃ 

ভারতীয় সঙ্গীতের অনুশীলনের মর্যাদা সেখানে পূর্ণমাত্রায় ছিল। 

সঙ্গীতসাধনার বনিয়াদ রবীন্্রনাথ তাই শক্তভাবে গাখিবার স্থযোগ 

পাইম়াছিলেন। অন্তর হইতেই কবি কেবল গানরচনার প্রেরণা 

পাইত্তেন তাহ! নর, ভক্তজনের ফরমাইশ ছিল, নানা প্রন্তিষ্ঠান হইতে 

অবিরত তাগিদ ছিপ। স্রর্চনার নেশায় তিনি ছিলেন ন্ময়। 

আদি ব্রাঙ্মপমাঙ্গ প্রাথন।-সঙ্গীতের জন্ম রবীন্্রনাথকে নব নব সথরস্থত্টির 

প্রেরণা দিগাছিল। পরবর্তী জীবনে শাস্থিনিকেতনের বিভিন্ন 

অন্্ঠানের জন্য নব মধ উদ্দীপনায় নর নব স্থুরের জন্ম হইখ্াছিল। 

ভারতীয় সঙ্গীত তাহার কঠিন নিয়মত্তান্ত্রিক বন্ধনে কেবল বিশিষ্ট 

রদিক-সমাজের আয়ন নিজস্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রস-সথরধুনীর 
ভগীরথ রবীন্বনাথ সেই স্থরধারাকে বাংলার হদয়ক্ষেত্রে প্রবাহিত 

করিয়াছেন । গুণী সঙ্গীতবিদ্ রূপে নয়, কবি রূপেই তিনি স্থররচনায় 

ব্রতী হইয়াছিলেন। স্থুর ঠাহার গানে অসম্পূর্ণ, কথা ও স্থরের নিখিড় 
মিশনেহ তাহার গানের জন্দম। “শশীতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাবপ্রকাশ। 

ভাবের সঙ্গে সুরের মিশ্রণই ভাবতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। গান শুধু থর 

নয়, সুরের সঙ্গে কথার মিলনেই তার পূর্ণ তা, এর বিচ্ছেদে নয়।” (র) 

স্থুর-সংস্কৃতিচচ্চায় রবীন্দ্রনাথ এবং জ্যোভিরিন্্নাথের যোগ ছিল 

অত্ান্ত গভীর , জ্যোতিবাবুর নাটকে গান লিখিতেন রবীন্দ্রনাথ । 

১৮৬৮ খুঃ এপ্রিলে সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর বেলগাছিয়ায় হিন্দুমেলায় যে 

গানটি রচন। করিয়াছিলেন-_-“গাও ভারতের জয়” মে গানেই 



১৮ রবীন্দ্র-গীতি 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক স্থর-স্যগি। গানটি জ্যোতিরিন্দ্রের 

পুরুবিক্রম ( ১২৮৬ ) নাটকের অঙ্গীভূত হয় । সুর খাম্বাজ-আড়াঠেকা | 

কবিই নিজে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গানটি গাহিয়া শুনাইয়্াছিলেন। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাক্ষ্য অনুসারে কবির রচিত এ্রথম গান, "জল 

জল চিতা দিগুণ দ্বিগুণ পরাণ স পিবে ধিধধা বালা” (১২৮৬) 

ভারতী পত্রিক। প্রকাশের পর ঠাকুরবাড়ীতে রীতিমত গানের ঘরোয়া 

মজলিস বসিত; :স মজলিসে সদস্য ছিলেন জ্যোতিবিন্ত্, রবীন্দ্রনাথ, 

সবল! দেবী, স্বর্ণকুমারী এবং অক্ষয় চৌধুরী | ভারভীতে কাব্য-প্রতিভার 

সঙ্গে কবির স্থর-প্রতিভারও উন্মেষ হইতে থাকে । রবীন্দ্রনাথ ১২৮৫ 

সালে রুদ্রচণ্ড নামে একটি নাটক রচনা করেন, সম্পূর্ণ তাহারই 

নষ্ট দুইটি গান এই নাটকে ছিল- মিশ্র গৌডসারঙে ধচিত “তকুতলে 

ছিন্রবৃন্ত মালতীর ফুল” এবং “বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল |; 

১২৮৪ সালে ভাঙ্কুসিংহঠাকুরের পর্াবশীর মাভটি গান ভারতীতে 

প্রকাশিত হয়। 

কৈশোরক পধ্যায়ে অন্তান্ত গানগুলি প্রায় সবই ১২৯২ সালের পূর্বে 

বিভিন্ন নাটকের জন্য রচিত হইয়াছিল। রবীন্দ্র-স্বরের বৈশিষ্ঠ/ তখন 

পধ্যস্ত বিশেষ লক্ষণায় হয় নাই । এই শময়ে ১২৮৭ খ্ুষ্টাবে 'ভগ্রহৃদয়? 

নাটকের জন্য রচিত, বেহাগ-খাম্বাজে গাওয়! 'সণি ভাবনা কাহাবে বলে' 

গানটি তাহার প্রথম সাথক মিঅস্থর রচনা । 

তাহার পর ঠাকুরবাড়ীতে গীতিনাটোর অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের সুর 

মধ্যাদার আসন পাইল। জ্যোতি ঠাকুরের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ 

বিদেশী সুরের অন্তকরণে নব নব সুরের হছজনে আগ্রহান্থিত হইলেন । 

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বিলাতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বিদেশী বীণার স্থরকে কণ্ে 

ধরিয়া! আনিলেন। এই সময়েরই রচন। 'বাজ্মী কি-প্রতিভা রবীন্দ্র- 

সঙগীতের দ্বিতীয় যুগের স্থচনা করিল ( ১২৯২ )। বাল্সীকি-গ্রভিভা 



রবীন্জ্-সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ ১৯ 

আইরিশ মেলডিজের স্বর ও গ্রীক নাটোর অভিনয়ের অন্ককরণে ভাবতীয় 

আদর্শে রচিত গীতি নাটা। সঙ্গীতের এক বিরাট অংশ রূপ লাভ 

করিয়াছে ইহার অভিনয়ে । “বস্কৃতঃ বাল্মীকি-প্রতিভ] পাঠযোগ্য কাবাগ্রস্থ 

নহে, উহ! সঙ্গীতের একটি নুতন পরীক্ষা, অভিনয়ের সঙ্গে কানে না 

শুনিলে উহার স্বাদগ্রহণ সম্ভব নহে ।” (র) স্ুবাভিনয়ে বৃবীন্দনাথ আমাদের 

দেশের প্রাচীন কথকতার এবং যাত্রাগানের অনুসরণ করিয়াছেন । 

কালমূগয়! গীতিনাট্য পরবন্তাঁ সময়ে বান্মীকি-গ্রতিভার সঙ্গে মিশিয়া 

গিয়াছিল। বান্সীকিপ্রতিভা এবং মায়ার খেলার মধাবন্তী সময়ে 

রবীন্দমনাথের যে সকল কাবাগ্রস্থ প্রকাশিত হইয়াছিল. তাহাদের 

প্রত্যেকটির মধ্যেই তাহার সেই সময়ে রচিভ গানগুলি স্থান পাইয্াছে ; 

এই গানগুলির সবুর ঠকশোরকের অন্যান্য স্রেরই পুনরাবৃত্তিমাত্র । 
ছবি ও গানের €১২৯০) হটি, প্রকৃতির প্রতিশোধে ৫১২৯১) 

৬টি. কড়ি ও কোমলে (১২৯৩) ম্টি গান আছে। এই 

গানগুলির মধ্যে স্থর-মধ্য!দায় “যোগী হে, কে তুমি হদি-আসনে”, 

“গো শোনো কে বাজায়”, এবং “আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে”, 

উল্লেখযোগা |  রবিচ্ছায়া (১২৯২) কবির সর্বপ্রথম গীতি- 

চয়নিক!। মায়ার খেলায় (১২৯৫) ববীন্দ্র-গীতিনাট্যের চরম উৎকর্ষ 

হইল। "বাল্সীকি-প্রতিভা ও কালমুগয় যেমন গানের স্তরে নাটোর 

মাল, মায়ার খেলা তেমনি নাটোব স্ত্রে গানের মালা” (র)। ১২৯৮-৯৯ 

সালে মায়ার খেলার স্বরলিপি “মাধনায্য প্রকাশিত হয়। 

উত্তর ভারতের শে!রী মিঞার টগ্লা এবং প্রাচীন বাংলার নিধুবাবুর 

গানের অন্করণে “মায়ার খেলার" স্বর; বিদেশী স্থরের প্রভাব মায়ার 

খেলায় লযত্বে পরিহার কর] হইয়াছে । এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ 

গানে রবীন্দ্রনাথ দেশ রাগিণীতে স্থর সংযোজন করিয়াছিলেন। মায়ার 

খেলার পরবন্তা নাটক রাজ! ও রাণীতে ৮টি (১২৯৬) এবং নিসক্জনে 
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৫টি ( ১২৯৭ )গান আছে; প্রায় সকল গানই একই ধারায় রচিত। 

বিসজ্জন নাটকের “আমারে কে নিবি ভাই” রবীশ্ত্নাথের অপূর্ব 

বাউলজাতীয় গানের স্থচনা করিল । মানসীতে (১২৯৭) প্রকাশিত 

“এমন দিনে তারে বলা যায়।” (মিশ্র মলার ; রূপক ) কবিত।তে 

স্থর সংযোজন! রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আরও একটি খারাঝ আদি নিদর্শন। 

সোনার তরীতে (১৩০১) ৩টি, চিক্তরায় ( ১৩২ ) ৯টি এবং ঠতালী- 

তে (১৩০৩) ১টি স্বতন্ত্র গান আছে। “বাজিল কাহার বীণ1”, 

“কে দিল আবার আঘাত”, “পুষ্পবনে পুষ্প নাই”, প্রস্থাত চিত্রার 

গানগুলি ধীরগতির ধপদজাতায় স্বরবিশ্থাসের অপুবব উদাহরণ। 
মায়ার খেলার পরবও গ্াতিমঞ্চয়ন শ্রকাশিত হয় ১৩০৩ সালে 

“কাব্যগ্রন্থাবপী'তে--গান ও ব্রদ্ষণর্গীত পয]ায়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীত 

তখন আপন শ্রেষ্ঠত্বের সীমায় আস়রাছে; বা৬ধঞজতীয় 

নব নব সুরে মাণ্ডত সঙ্গীতের জন্ম হহতোছল কাব কে ও 

লেখনীতে। ভারতীয় সঙ্গাতশাস্ত্রেদ কঠোর বাধাবপ্ধনের জাণ 

ছিন্ন করিয়া তিনি স্থরকে কথার অনচর কারয়া ধিযাছিলেন। 

কথারই ছিল প্রাধান্য, সর হইরাছশ বাণীর আভঙ্গণমাশ্র | 

ব্রপ্ধসঙ্গাত নামে ব্রাঙ্গণমাজের বত অষ্ষ্ঠানের জগ্ঠ রাঁচত রখাঞ্রনাথের 

ভজনগানগুপির এই প্রথম সংকলন । ভগবস্ডর্িব গভারত। 

হয়ত এইগুলিতে নাহ, কিন্তু শান্তরসের মাধুব্য হা স্থরের 

ছত্রে ছত্রে। 

পববর্তা গীতিরচন। নৈবেগ্য ও কল্পন। কাব্য গ্রন্থে । এই সময়ের 

স্থরের সহজ ও সরল একটি মৃচ্ছনার লক্ষণ সুস্পষ্ট। কল্পনায় 

(১৩০৭) ১৬টি এবং নৈবেছের € ১৩০৮) ১৭টি গান আছে। 

গীতাগ্ালর পূর্ববন্থচনা হয় নৈবেগ্ের সঙ্গীতে । ১৩১* সালের 
কাব্যগ্রন্থের 'গান' অংশে রবীজ্্রনাথের পুর্বের বৈঠকী গানের 
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ভাঙ্গা সুরের প্রভাব আবার পাওয়া যায়; একাদশী তালের 

গান (১১ মাত্রা) “দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া” নব তালের (৪ মাত্রা) 

“নিবিড ঘন আধারে" প্রভৃতিতে বত নৃহন নৃতন ছন্দ লষ্টয়া রবীন্দ্রনাথ 

এই সময়ে পরীক্ষ।-নিরীক্ষা করিতেছিলেন। চিরকুমারদভা নাটকে 
(১৩১১) তটি, খেয়া কাব্যে ৫১৩১৩) ৮টি, প্রজাপতির নির্বদ্ধে 

(১৩১৪) ১টি নৃঙুন গান আছে। 

শারদোৎ্সবে (১৩১৫) শরতের আগমনী, নিসর্গ-মাধুর্যো অপূর্ব 

উচ্ছল সুরের ধ।রায় ৯টি গান, শরতের নীল আকাশে সাদা মেঘ 'গার 
শিউপি ফুলের উত্সবে আমাদের মনের ম্পাবচ্ছবি 'প্রকাশ করিয়াছে । 

ষযড়খতুর ডোরে প্রকৃতির মঙ্গে সঙ্গীন্ঠের পরিণয় হইল । রবীন্দ্র-সঙ্গীত 

এইবার বিশ্বপ্রক্ৃতির নবনবাম়মান রূপের ও রঙের সঙ্গে সর 

মিলাইতে লাগিল । 

তাহার পর রাজনৈতিক নব চেতনার অভ্াদয়ে রবীন্দ্রনাথ দুগ্ধ স্থরের 
গান বাধিলেন। “ভাপ্ার' নামক মাসিকে স্বদেশী গানগুলি প্রকাশিত 

হঈয়াছিল; ১৩১৭ সালে বাউল" নামে অগ্রিবীণার ঝঙ্বারের গানগ্ুলি 

সম্কলিত হয়। বাউলের সহজ স্রবে গাঁথা গানগ্ুলি উদাত্ত গাস্ভীধোর 

আভাঁপ দেয় না, কিন্তু সতেজ দেশপ্রেম ও আত্মসচেতনতার প্রভাব 

সঞ্চার করে। সে গানগুলি এই--এবার তোর মরা গাঙে, যদি তোর 

ডাক শুনে, আজ বাংলাদেশের হ্ৃদর, মা কি তুষ্ট পরের দ্বারে, ছি ছি 

চোখের জলে, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, যে তোরে পাগল বলে, 

ওরে তোরা নাইবা কথা. যদি তোর ভাবনা থাকে, আপনি অবশ 

হলি, জোনাকি কি সুখে, বাংলার মাটি বাংলার জল, ওদের 

বাধন যতই শক্ত, বিধির বাঁধন কাটবে । 

বাংলাদেশের গ্রামের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রাণের ফোগ ছিল, 
গ্রামের বলিষ্ঠ সহজ কের গান তাহাকে মোহিত করিয়াছিল; বীরতুম 
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এবং বদ্ধমানের বাউলবৈরাগীদের গান অভিজাত রবীন্রর-স্থরে 
মধ্যাদ! পাইয়াছে; ভারতীয় সঙ্গীতদরবারে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ 
সার্থক সষ্টির পরিচয় দিয়াছে তাহার এই বাউল গান। 

'গান? (১৩১৫ ) গ্রন্থের অধিকাংশ গাণই সহজ স্থুরের--বহু গানেই 
দেশভক্তির উদ্দীপনা প্রবল। সাধারণ লোকের জঙন্থ সাধারণ 

স্থরই ত সঙ্গত, এগ্রলির তাহাই বৈশিষ্ট্য । প্রারশ্চিত্ত (১৩১৬) 

নাটকে একটি নৃতন গান আছে। 

ইহার পর গীতাগ্ুলির (১৩১৭) যুগ। গীতাঞ্জলির গান গুলিতে 

কবিতরসের প্লাবনে সুরের অভাব ঢাক্চিয়া গিয়াছে । বহু গানই 
আবুণ্ডিতে পধ্যবসিত। গীতিমাল্য (১৩২১) এবং গীতালি (১৩২১) 

গীতাঞ্তপিরই ধারা রক্ষা করিয়াছে । 

রাজা (১৩১৭) ও অচলায়তন € ১৩১৮) ব্ূপকনাট্য দুইটির 

গানগুলির বৈচিত্র্য এই যে-_ গানের স্থরের সঙ্গে নাটকের আঙ্গিকের যোগ 

আছে। রাজার গানগ্তলি বসন্ত খ্তুর গান। উত্সগ € ১৩২১) কাব্য- 

গ্রন্থের “আমি চঞ্চল হে গানের পক্ষে আয়াসসাধ্য ; অত বঙ গানের 

শেষ পধ্যন্ত 1761079 রাখ। ক্ঠকর ! গান পইউখানিতে নৃতন গান (১৩২৯) 

«টি, বলাকা কাব্যে (১৩২২) ২টি, গাতপিপিতে নুতন গান (২য়, ১৩১৭- 

১টি; ৪র্থ, ১৩১৭--:টি) ৫ম--৪টি ) এবং গীতলেখায় € ১ম, ১৩২৪ )- 

১টি নৃতন গান আছে। গীতপঞ্চাশিকার € ১৩২৫) ৫০টি গানের 

প্রায় প্রতিটিই অধুনা স্থপরিচিত। কাপিছে দেহলতা থর থর 

(১১ মাত্রা), যে কাদনে হিয়। কাদিছে (৯ মাত্রা), ব্যাকুল বকুলের ফুলে 

( ন মাত্র!) গ্রভৃতি নব ছন্দে রচিত অনেক গান এখানে আবার পাওয়। 

গেল। বৈতালিকের (১৩২৫) ৩টি গান রবীন্দ্ররাগসঙ্গীতের চরম 

নিদর্শন । গীতবীথিকা ৫১৩২৬), কাব্যগীতি € ১৩২৬) গীত- 

পঞ্চাশিকার অনুনরণ । অরূপরতন (১৩২৬), খণশোধ (১৩২৮) ও 
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মুক্তধারা (১৩২৯) তিনটি বূপকনাট্যে কয়েকটি নাট্যোপযোগী গান 

আছে । অরূপরতন রাজার এবং খণশোধ শারদোখসবের রূপান্তর । 

আরও কয়েকটি ভজনগান লইয়! ধশ্মলঙ্গীত (১৩২০); অনেক- 

গুলি স্ববের আভিজাতো হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সগোত্র । বেদের 

একটি স্ক্তের অনুবাদ “যদ ঝড়ের মেঘের মতো” এবং জাতীয় সঙ্গীত 

'“জনগখমন” (মিশ্র, ঠংরি) গান ছুইটি ইহাতে আছে। 

এই সময় হইতে শান্তিনিকেতনে বধার আবাহনের জন্য বর্ধাগীতের 

উৎলব হইত; বর্ধীর উপযোগী রাগ-রাগিণীতে গাথা গান গুলি প্রকৃতির 

ধারাযনন্ধর মঙ্গে জুর মিলাইত। প্রথম ব্ধামঙ্গলের (১৩২৯) পর 

হইতে প্রতিবারই গানশুলি নৃতন করিয়া সাজানো হয়, লহু গানে 

কথাখ এ স্থবের পরিবর্তন হইত অল্প। নবগীতিকায় (১ম ও ২য়) 

১৩২৯ ) সর্বাপেক্ষা! প্রপিদ্ধ গানগুলির সমাবেশ, সুরের বিশেষ 

টৈচিত্রা নাই। 

খতুনাটা ফাল্গুনী € ১৩০২1, বসন্ত (১৩৩০), বাপস্তী গানের 

সঞ্চয়ন; এগুপিতে এভিনয়-ভঙ্গিমা এবং বিদেশী সুরের প্রভাব লক্ষণীয় । 

পরবন্তী গীভিসঞ্চয়ন 'প্রবাহিণী? ( ১৩৩২ ) সম্পূর্ণ গানের বই. ৭৭টি 

গান আছে; অর্ধধিকাৎশ গানই একাধিক শ্থরেব সংমিশ্রণে রচিত। 

গৃহপ্রবেশ (১৩৩২), শোপবোধ (১৩৩২), চিরকুমার সভার ( ১৩৩২ )- 

অপশিকাংশ গান প্রবাহিণীর ধারার অগ্তনুক্তি তইয়াছে। সুন্দর (১৩৩২)- 

বসন্তের আগমনী স্চিত কবিয়াছে; এই সকল গান সুবরবৈচিত্রয 

অপেক্ষা ভাবসম্পদে অধিকতর সমৃদ্ধ । 

শেষবর্ষণ (১৩৩২) বর্ষামঙ্গলের 0০176210911 ববীন্দ্রনাথ 

প্রধানতঃ বর্ধাভিপারের কব্বি, কিন্তু বর্ধাবিদাঁয়ের বিধুর দীর্ঘশ্বাস এই 
গীতগুপির ছত্রে ছত্রে। শেষাংশে শরতের আবাহনীগানগুলি নাটকীয় 

ভাবের সহায়তার সঙ্গে সঙ্গীতের আবেশ-বিহ্বলতার সৃষ্টি করিতেছে। 



২৪ রবীন্দ্র-গীতি 

বৌদ্ধ যুগের একটি কাহিনী অবলম্বনে রচিত নটার পূজা নামক 

নৃত্য-নমন্থিত € ১৩৩৩) নাটকে ৮টি গান আছে। নটার গান “আমায় 

ক্ষমে| হে ক্ষমা” 19817-6-0201)191940 অন্ুমারে রচিত। 

রক্তকরবী €( ১৩৩৩) রূপকনাট্যে ৬টি গান আছে ; এই নাটকের 
“পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে" £:01502০ €০০171৮05০-এর অপূর্ব চিত্র। 

গীতমালিক1 (১ম, ১৩৩৩), গীতমাপিক। (২য়, ১৩৩৬) স্বরলিপির 

বই । গীতোত্সবে (১৩৩৮) দক্ষিণী স্থুরে গাঁথা “নীলাঞ্জন ছায়া, প্রফুল্ল 

কদঘ্ঘ বন” রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশিষ্ট নিদ্শন। খতুরর্দ € ১৩৩৪) 
ছয় খতুর পৌন্দয্যের বন্দনা । প্রকৃতির সঙ্গে মানব-মানসের মধুর 

মিলনে ধিশ্বের আশন্দ-উতমব পূর্ণ ত! লাভ করে--খতুরঙ্গের ইহাই মূল 
কথা। প্রতি খতুর উপযোগী ব!ণী ও স্থরে গ্রথিত কবি-চিত্তের বন্দনা 

( নান্দীগান ) এই গীতিনাট্যের ভূমিকা | 

ইহার পর তিনথানি নাটক--শেষরক্ষা € ১৩৩৫ ) নটি, পরিজ্রাণ 
(১৩৩৬) ৮টি এবং তপতী €১৩৩৬) ১১টি গানের সংকলন; 

ধসম্ত” ও “হ্ৃন্দরের' মতন “নবীন” ও € ১৩৩৭) গানের পালা, 
বসন্তের আমন্ত্রণে রচিত গানগ্ুলি নাট্যাকারে গ্রথিত, বিষয়বস্ত 

সামঞ্জস্রহীন । 

শারদোত্সব হইতে 'নবীন" পধ্যন্ত এই দ্রীঘসময়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীতেব 

স্থবের রূপ প্রায় অপরিবপ্তিত, অনেক সময়ে স্থুরে বৈচিঞ্র্যহীন পুনবাবুস্তি 

আনিয়া পড়িয়ছে। কোৌতুকনাট্য _তাসের দেশে € ১৩৪০) 
২০টি গান আছে; শ্নরের বৈচিত্র্যে বু গান সম্পূণ নৃতন জঙ্গীর, 

কয়েকটি গান বীরভাবগ্যোতক স্থুরে অপুর্ব । 
কবি পরে মন্তয়ার (১৩৩৬) ৭টি কবিতায় এবং ক্ষণিকার ৫টি কবিতায় 

স্থর-সংষৌোজনা করিদ্াছিলেন। গানের দীর্ঘতার জন্য প্রায় পংক্তিতে 

স্থরের পরিবর্তন হইয়াছে । 



রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ ২৫ 

ব।শবী নাট্য (১৩৪০) ওজোময় এবং বীথিকা (১৩৪২) কাব্যে 

কারুণাময় গান আছে ৫টি করিয়।। 

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের শেষ অবদান চারিখানি নুত্যনাটায--শাপমোচন, 

চিত্রাঙ্গদা, হামা এবং চগ্ডালিকা। যবদ্বীপের প্রাচীন নৃত্যনাট্য 

অনুসরণে এইগুলি রচিত হয়, গান এবং অভিনয়ের অপূর্ণতা 

নৃত্যকলার অপরূপ ভঙ্গীতে সম্পূাঙ্গ | 

সর্বশেষ দুইশতাধিক গান বিভিন্ন পত্রিকায় ম্বরলিপিসমেত 

প্রকাশিত হইয়াছিল। “যে ছিল আমার স্বপনচা রিণী” গ'নটি রবীন 

নাথের অতি প্রিয় ছিল। “হে নুতন” এবং “সমুখে শাস্তিপারাবার" 

তাহার শেষ রচন।। 

তাহার দুইখানি গানে অপরে স্থুর-সংযোজন। করিয়াছেন। পঙ্কজ 

কুমার মল্লিক “দিনের শেষে ঘুষের দেশে” গানটিতে এবং 

দ্রিলীপকুমার রায় “তোমার বীণা আমার মনোমাঝেশ € মিশ্র বেহাগ 

তিলোক কামোদ, ঝাপতাল ) এই গানটিতে স্বর যোজনার আধকার 

পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর তাহার গানে কোন 

অর্বাচীনের অক্ষম স্থর-সংযোজ্ন] ক্ষমার অনুপযুক্ত । 



রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশ 

সঙ্গীতন্ষ্টিন উপযোগী পরিবেশের গ্রয়োজন আছে । সঙ্গীতের 

অন্ঠকূল আবহা য় না থাকিলে, দরদী শ্রোতার অহাব হইলে সার্থক 

সঙ্গীতশটি হইতে পারে না। শ্রোতার এবং গায়কের প্রাণ যখন 

একই স্ত্রে বাপ! পাটিবে তখনই হহবে প্রকৃত আবের জন্ম 27 

“একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে ছুহজনে। 

গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে ।” 

রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্য, তিনি চিরকাল এই সঙ্গীতের সম্পূর্ণ 

অন্কুল পরিবেশ লাভ করিয়াছিলেন। ছেলেবেলায় জোড়ামাকো! 

ঠাকুরবাড়ীতে এইরূপ একটি পরিবেষ্টনীতে তিনি লাপিত 

হইয়াছিলেন । তাহার পিত। মহধি দেবেন্দ্রনাথ ছিছগেন একজন উৎসাহী 

সঙীতরণিক। 

ব্রাঙ্গদমাজের আদিষুগে প্রার্থনা-সঙ্গীতের জন প্রতিদিনই নব নব 

গানের প্রয়োজন হইত । রাজা রামমোহন স্বয়ং "শেষের দিন মন 
কর রে স্মরণ,” “অনিত্য বিষয় কর সর্প চিহ্ন” প্রভৃতি ব্রহ্ষমঙ্গীত 

রচনা করিয়াছিলেন । মহষি দ্েবেন্রনাথ ঠাকুরও “কারণ সেযে তার 

ধ্যান কর” ( পরজ) গ্রার্ভতি গান বচন করিয়াছিলেন ! মৃহষি দেবেন্দ্র- 

নাথের সঙ্গীতগ্লীতি তাঁগার পরিবারে সঙ্গীতের আবহাওয়। গঠনে উতৎ- 

সাহিত করিয়াছিল । দেবেন্দ্রনাথ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ভালই বুঝি- 

তেন ও জানিতেন। রবীন্দ্রনাথ উত্তরাধিকারস্ত্রে পিতার এই 

সঙ্গীতান্গরাগ লাভ করিয়াছিলেন । কবি তাহার নিকট হইতে সঙ্গীতের 

আরও একটি বিষয়ে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন । মহষি গানের বিশুদ্ধ 



রবীন্দ্র-সজীত পরিবেশ ২৭ 

স্থর সম্বন্ধে অত্যন্ত মতর্কতা অবলম্বন করিতেন, কোন বেসুরই তাহার 

কর্ণ সহা করিতে পাবিত না। 

কবির ভ্রাতার। সবাই উৎসাহী সঙ্গীতরণিক ছিলেন। 

তাহাদের মধ আবার জ্যোঙিবিশ্্রনাথ ছিলেন কবির গীতরচনার 

প্রধান পৃষ্ঠপোষক । কবির ভাইপো-ভাইঝি, ভাগ নে-ভাগনীরাও 

নানাভাবে তাহার শসাঙ্গীতিক পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে সাহায্য 

করিয়াছিলেন । 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহার 'জীবনম্থৃতি'তে উল্লেখ করিয়াছেন-_-"ছুই 

পার্খে অক্ষরচন্্র ও রবীশ্রনাথ কাগজ পেন্সিল পইয়া! বসিতেন। আমি 

যেমনই একটি স্বর রটন| করিলাম, অমনি ইহ্থারা স্থরের সঙ্গে ততক্ষণাৎ 
কথা বগাইয়। গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি স্বর তৈরি 

হইবামাত্র সেটি আরো কয়েকবার বাজাইয়৷ ইহাদিগকে শুনাইতাম | 
অক্ষয়ের যত শীঘ্র হইত, ববির রচন। তত শীঘ্র হইত না।” 

এই উক্তি হইতে জানা যায়, ৪ কি? রচিত ঞএখম জীবনের গান- 

গুলির স্থর তাহারই দেওয়া! এই সময়ের গান ছু্ঠ ভ্রাতার মিলিত 

গ্রচেষ্ঠার রচিত হয়। এবিষয়ে প্রত্যক্ষনাক্ষিণী শমভী ইন্দির। দেবীর 

উক্তি উল্লেগযোগ্য--“আমাদেব বাল্যশ্থৃতির গোড়ার দিকে রবীশ্রনাথ ও 

জ্যোতিগিশ্রনাথ দুই ভাইকে সঙ্গীতক্ষেত্রে আলাদ] ক'রে দেখা শন্ত' ছিল। 

য় ইনি গান বাধছেন, উনি তাতে স্বর দিচ্ছেন, নয় উনি ঝম্ঝম্ করে 

পিয়ানোর গৎ তৈরী করছেন, ইনি তাতে কথা বশাচ্ছেন।” 

“জ্যোতি-রবি'র সর্দে আরও একটি নামের উল্লেখ করিতে হয়, 

তিনি জ্যোতিপিজ্্রনাথের বন্ধু অক্ষয়চন্্র চৌধুরী । রবীন্দ্রনাথের 

»ঙ্গীতে তাহার প্রভাব অল্প নয়। অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত- 

জীবনের প্রথম দরদী আতা, কবির গানের বনিয়াদ গাখিবার 

কাধ্যে তাহার অংশ কম ছিলনা । তাহার তরথম সঙ্গীত-জীবনের 



২৮ রনীক্দ্র-পীতি 

সতীর্থরূপে অক্ষয়চন্্র অক্ষয় হইয়া থাকিবেন। "বাল্মীকি-প্রতিভা? 

গীতিনাট্যের স্থর-সংযোজনে অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা 

করিয়াছিলেন । গীতিনাট্যের “রাঙা পদ-পদ্লযুগে প্রণমি” গানটির 
কথা ও স্থুর তাহারই | ূ 

কবিত্র পিতৃবন্ধু গীতরপিক শ্রীক্ সিংহের গানের উৎসাহ 

রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়াছেন-_“ভিনি তো গান শেখাতেন 
না, গান তিনি দিতেন, কথন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। ফি 

যখন রাখতে পারতেন না, দাড়িয়ে উঠতেন, নেচেনেচে বাজাতে 

থাকতেন সেতার, হাসিতে বড়ো বড়ো চোখ জ্ল্জল্ করত, গান 

ধরতেন_-ময় ছোড়ে? ব্রজকী বাসরী+; সঙ্গে সঙ্গে মামি না গাইলে 

ছাড়তেন না।” 

রবীন্দ্-সঙ্গীতের ভিত্তিতে ত্রাতৃষ্পুত্নী প্রতিভা দেবী এবং অভিজ্ঞা 
দেবীর প্রভাব কম নয়। তীহাদের বিলান্তী সঙ্গীত শিক্ষাদানের জন্য 

গৃহে অভিজ্ঞ শিক্ষক আপিতেন। কবি মনেক সময় মানার তাহাদের 

কগের সহিত স্থুর মিলাইতেন | সঙ্গীতে গ্রতিভ। দেবীর বিশেষ উৎসাহ 

ছিল। কবির “কাল মগরা"প স্বরলিপি তিনিই সম্পাদন! করিয়াছিলেন । 

আদিবীক্গসমাজের স্ুপ্রসিদ্ধ গায়ক বিষুচন্ধর চক্রন্ী ছিলেন কবির 

গৃহের সঙ্গীত-শিক্ষক। ভীতঙার নিকটেই রবীন্দরনাথ প্রথম ভারতীয় 

সঙ্গীতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন । “বি ছিলেন ঞধপদী গানে 
বিখ্যাত গায়ক। প্রতাহ শুনেছি সকাল-সন্ধ্যায় উৎসবে-আমোদে 

উপাসনা-মন্দিরে তার গান ।” (র) বিষুন্দ একজন শ্রেষ্ঠ গুণী 

ছিলেন, তাহার প্ুপদ-খেয়ালের সুন্দর প্রকাশ-বৈচিত্র্যই রবীন্দ্রনাথকে 

প্রথম জীবন হইতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একনিষ্ঠ অন্তরাগী করিয়াছিল |. 

বিষুচন্দ্রের পর মহষি ত্রিপুরারঠজার সভাগায়ক বিষুণপুরের 
বিখ্যাত যু ভট্টকে বাড়ীতে স্থান দিয়াছিলেন। তীহার সন্বদ্ধে 



রবীক্স-সঙ্গীত পরিবেশ ২৯ 

রবীন্দ্রনাথের অভিমত--"“তারপরে যখন আমার কিছু বয়স হয়েছে 

তখন বাড়ীতে খুব বড়ো ওস্তাদ এসে বসলেন-“যছু ভটু। একটা মস্ত 

ভুল করলেন, জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই, সেই জন্তে গান 

শেখাই হোলো না। কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিলুম লুকিয়ে-চুরিয়ে,- 
ভালো লাগল কাফি স্বরে কিমঝুম বরখে আজু বাদরওয়।, রয়ে গেল 

আজ পধ্যন্ত আমার বর্ষার গানের সঙ্গে দল বেধে ।” যছু ভট্রও 

ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ফ্পদী, যে ভিন্পীরাগসঙ্গীত অবলম্বনে রবীগ্রনাথ 

পরবতী জীবনে অসংখ্য গান রচনা করিয়াছিলেন, সেগুণির অধিকাংশ 

মূলগান এই যছু হট্রের নিকটই প্রথম শুনিয়াছিলেন। যছু ভট্ের 

স্বরচিত অসংখ্য হিন্দী গানও রবীশ্রনাথ পরে ভাঙ্গিয়াছিলেন। 

মৌপাবক্স নামক একজন গুণীর নিকট রবীন্দ্রনাথের তাল সম্বন্ধে 

শিক্ষাগ্রহণ করিতে ঠইধাছিল। 

ঝবীন্ত্র-স্দীত-পরিবেশে আরও একজনের নাম সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ 

করিতে হয়। তিনি বাধিকাপ্রসাদ গোঙ্কামী, ভারতবযের শ্রে 

ধপদ গায়ক | যে রাবীন্রিক গায়নী পদ্ধতি ধীরে ধীরে রূপ পাইতেছিল, 

রাধিকা গোঁপাই মহাশয়ের সইযোগিঙ।য় তাহা পূর্ণতা লাভ করিল । 

যাদের কাছে তার পরিচয় ছিল তার মকলেই জানেন বাধিকা 

গোম্বামীর কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগিণীর রূপ জ্ঞান ছিল তা, 

নয়, ভিনি গানের মপ্যে বিশেষ একটি রসসঞ্চার করৃতৈ পারুতেন। 

সেট। ছিল ওন্তাির চেয়ে কিছু বেশী 1৮ (বর) 

গোম্বামীজীর পর ত্রাঙ্গসমাজের গায়ক শ্যামন্ছনর মিশ্র ঠাকুরবাড়ীভে 

আশ্রয় পাইলেন। কবির সঙ্গীতপরিবেশে তাহার প্রভাবও 

অল্প নয়। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বিদ্বক্জনমমাগঘ, সঙ্ীবনী সভা, 

ষারম্বত সম্মিলনী, ভারতসঙ্গীত-সমাজ প্রভৃতি নানা সাঙ্গীতিক 



৩৪ রবীন্দ্র-গীতি 

এবং সাংস্কাতক সংসদের সঙ্গে কবি সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সেগুলি 

হইতে গান রচনার প্রেরণ। পাইয়াছিলেন। 

পরবর্তী জীবনে স্ুরেন্্নাথ বন্দোপাধ্যায় এবং মারাগী সঙ্গীতবিধ 

ভীমরাও শাস্ত্রী এবং বিদেশী স্থররসিক ডাঃ আরন্ড বাকে তাহার 

বিশেষ অন্তর ছিলেন। 

এ ছাড় রবীন্দ-সঙ্গীত পরিবেশে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করিয়াছে 

রমাদেবী, দীনেন্ত্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির সাহচধা এবং সর্বোপরি 

শাস্তিনিকেতনের রসভৃয়িষ্ট শুচিন্নন্দর প্রারত্তিক আবেষ্টনী এবং 

ভক্তজনের আগ্রহ । 

গ্রামা বাউল, ভাটিফালী, কীর্তন, সারি গানের সর রবীন্দ্র-সঙ্গীতে 

আশ্রয় পাইয়াছে । বিদেশের পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বহু বিচিত্র স্বর- 

ভঙজিম! রবীন্দ্র-সঙ্গীতক্ষে নানাভাবে সমুঙ্গতর করিয়াছে । 

বালা বয়স হইতেই তাহার কবিমন সুরের মোহিনী মায়ার নিবিড় 

এবং অচ্ছেছ্য বাধনে এমনভাবে বাধ] পাড়য়াছিল যে শেমবয়সে আপিয়া 

তিনি তাই বলিতে পারিয়াছেন-“কবে যে গান গাহিতে পারিতাম 

না তাহ। মনে পড়েনা! মনে আছে বাশাকালে গীদাফুল দিয়! ঘর 

সাজাইয়া মাঘোখ্সবের অন্গকরণে আমর! খেলা করিতাম। সে 

খেলায় অন্ুকরণের আর সমস্ত অঙ্গ একেবারেই অর্থহীন, কিন্ত 
গানট। ফাকি ছিল না। চিরকালই গানের স্থর আমার মনে একট 

অনির্ববচনীয় আবেগ উপস্থিত করে। এখনো কাজকশ্মের মাঝখানে 
হঠাৎ একট। গান শুনিলে আমার কাছে একমুহর্ভেই সমস্ত সংসারের 

ভাবান্তর হইয়! যায। এই সমস্ত চোখে-দেখার রাজ্য গানে-শোনার 

মধ্য দিয়! হঠাৎ একটা কি নৃতন অর্থলাভ করে ।” 



রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রেরণা 

রবীন্দ্রনাথের গান তাহাদের পারিবারিক গীতিচষ্চারই পঠ্িণতি। 
এই গানের ডাপিতে তাহার সঙ্গে তাহার সমগ্র পরিবাঁরগোষ্ঠীর শ্রীতক্ধ 
রহিয়াছে। গত শতাব্দীতে তাহাদের জোড়াসাকো ঠাকুরবাড়ীতে 

বাংল। গানের, বিশেষতঃ স্থসংস্কৃত রাগপ্রধান গানের যে নৰ জন 

হইয়াছিল, দেবেন্ছনাথ এবং তাহার পুক্রকন্ঠাদের যত্তে যাহার পূর্ণাঙ্গতা, 

রবীন্দ্রনাথ তাহারই শেষ ধারারক্ষক ও ধুরদ্ধর | 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথই গানের সকলক্ষোত্রে রবীন্দ্রনাথের পথপ্রদর্শক | 

ইংরাজী স্থবকে প্রথম বাংল] গানে ব্যবহার, গীতিনাট্যের স্থষ্টি, হিন্দী 

স্থরের অন্ুুরূপে বাংলা বাণী সংযোজন, নৃততন ধারায় নূতন পদ্ধতিতে 

স্বরলিপিপ্রবর্তন, নৃতন ছন্দের স্ষ্টি, গীতিমাসিকের গ্রবর্তনা 
প্রভৃতি বহু বিষয়ে জ্যোত্িবিন্ত্রনাথই প্রথম হাত দিয়াছিলেন, কবিকে 
উৎসাহ দিয়াছিলেন, তীন্ঠার স্থুর সংশোধন করিয়াছিলেন, তাহার গানে 
সর যোজনা করিয়! দিয়াছিলেন_এক কথায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের 
ভিত্তি স্থাপনই করিয়াছিলেন দাদা জ্োতিরিন্্রনাথ | 

কবি স্বয়ং তাহার স্থর-গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছেন 
“তখন আমার অল্প বয়ল, গান গাহিতে আমার কের ক্লান্তি 
বা বাধামাত্র ছিল না, তখন বাড়ীতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর 
প্রহর সঙ্গীতের অবিরল বিগণিত ঝরনা ঝরিয়া তাহার শীকরবর্ষণে 
মনের মধ্য স্থরের রামধন্থুকের রঙ. ছড়াইয়া দিতেছে ; তখন নব 
যৌবনে নব নব উদ্যম নূতন নৃতন কৌতুহলের পথ ধরিয়া ধাবিত 
হইতেছে. .*.আমার সেই কুড়ি বছবের বয়'্ঈীতে এমনি করিয়। 



৩২ রবীন্দ্র-গীতি 

পদক্ষেপ করিয়াছি । সেদিন এই যে আমার সমস্ত শক্তিকে এমন 
দুর্দম উৎসাহে দৌড় করাইয়াছিলেন, তাহার সারথি ছিলেন 
জ্যোতিবাদ11”) 

তাহাদের পারিবারিক সঙ্গীত-সংস্কৃতি এবং স্ুুরচচ্চার আবেষ্টনীতে 

কবি লালিত হইয়াছিলেন। তীহাদের গৃহে দেশবিদেশের সথর-গুরুগণ 

আমন্ত্রিত হইতেন, ব্রাঙ্মপমাজের দৈনন্দিন প্রার্থন। সভার জন্ গান রচনার 

বিশেষ তাগিদ ছিল । গণেন্ত্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেঙ্গনাথ, সোমেন্দ্রনাথ. 

স্ব্কুমারী প্রততি মকলেই ব্র্মসর্গীত রচন। করিতেন, এই গুলির 

অধিকাংশের হুর তাহাদের সঙ্গীতশিক্ষক বিঞ্ুচন্ত্র চক্রবন্তী এবং যদু'ভট্ট 

কতক যোজিত। বাড়ীতে গানের একটি আনহাওয়! বিরাজ করিত। 

কবি বলিতেছেন--"আমাদের পরিবারে শিশুকাল হতে গানচচঙ্চার 

মধোই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একট! 
স্থবিধ! এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকতির 

মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অন্থবিখাও ছিল। চেষ্টা করিয়া 

গান আয়ন্ত করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতে শিক্ষা পাকা হয় 

নাই । সঙ্গীতবিচ্চা/ বলিতে যাহ। বোঝায় তাহার মধ্যে কোনো 

অধিকার লাভ করিতে পাবি নাই ।” 

পতাই রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই গান শেখেন নাই, শবে সামান্য 

যেটুকু তাপিম খিষু চক্রবর্তী, যছু ভট্রের নিকট গ্রহণ করিয়া- 

ছিলেন, সমগ্রভাবে তাহার বিশেষ কোন মূল্য বোধ হয় নাই। 
তাহার স্থরজ্ঞতা সম্পূর্ণই প্রতিভাবলে প্রাপ্ধ। জ্যোতিরিন্্রনাথের 

উত্সাহে তাহার পূর্ণ পরিণতি । কবি স্বীকার করিয়াছেন, “বাল্যকালে 

স্বভাবদোষে আমি যথারীতি গান শিখিনি বটে. কিন্তু ভাগাক্রমে 

গানের রসে আমার মন রসিয়ে উঠেছিল। তখন আমাদের বাড়ীতে 

গানের চর্চ।র্ বিরাম ছিল না। বিষুঃ চক্রবর্তী ছিলেন সঙ্গীতের আচার্য, 
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হিন্দুস্থানী সঙ্গীত কলার তিনি ওস্তাদ ছিলেন। অতএব ছেলেবেলায় 
যে নব গান আমার শোনা অভ্যাস ছিল সে সখের দলের গান নয়, 
ভাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা] আপনি 
জমে উঠেছিল ।” 

প্রতিভা দেবী, সরলা দেবী, এবং শ্রীইন্দিরা দেবীর প্রত্যক্ষ 
সহযোগিতায় কবি বহুভাবে তাহার স্রস্থস্টির প্রেরণা লাভ 
করিয়াছিলেন। কবির প্রথম যুগের গানের বিশ্ৃত স্থরকে সরলাদেবী 
তাহার শতগানে সংরক্ষিত করিয়াছেন । ববীশ্রনাথের সঙ্গীত পরিবেশে 
তাহার] বাস কন্দিতেন, প্রায় এক সঙ্গেই তাহারা ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 

নিকট স্বরদীক্ষ! গ্রহণ করেন। 

তাহাদের সর জ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহেরও অস্ত ছিল না। ববীন্ত্রনাথকে 

নঙ্গীত-স্থির প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন তাহারা বহু ভাবেই । শ্রীমতী 
ইন্দিরা দেবীর কথার, “তবে মনে পড়ে যে মরল1 দিদিও আমার মৃত 

এক সময়ে লোরেটো ইস্কুলে যেতেন, কিন্তু কেবল বাজন1 শেখবার জন্তা, 

লেখাপডার জগ্য নয়। আর ফিরে এসে এক একবার দুজনেই তেতালায় 

ছুটতুম ( যে অংশে রবীন্রনাথ থাকতেন ) পিয়ানোর কাছে কে আগে 

পৌছবে, কে আগ টুলে বাসে বাজাবে, সেই চেষ্টায়” 

তাহাদের উভয়ের যুগা-প্রচেষ্টা় রবীন্দ্রনাথের গান অভিজাত 

সমাজে প্রথম পরিচয় লাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের স্থুর-টবৈচিত্র্যে 

তাহাদের দানেরও তুলনা নাই ; বহু গানের মুল স্থরটি তাহারা সংগ্রহ 
করিয়া দিয়াছিলেন; খেমন-_-“আনন্দ লোকে মঙগলালোকে, “বিশ্ববীণা- 
রবে” “একী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ”, কোথা! আছ প্রভূ” প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ স্থরের 

গান, বাউল এবং কীর্ঠনের বছ গান যেমন' যদি তোর ডাক শুনে কেউ না 

আসে” এবং “এবার তোর মরা গাঙে বান এলেছে' প্রভৃতি সুগ্রসিদ্ধ। 

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বলিতেছেন--“যেখানে বেড়াতে যেতুম, সেখান 
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থেকে সেই সেই দেশের নতুন স্থর আহরণ ক'রে রবিকাকাকে এনে 

দেওয়া, এও ছিল আমাদের আর এক কাজ। তার থেকে যে ভাল 

ভাল গান ভেঙ্গেছেন, তা হয়ত অনেকেহ শুনেছেন। কিন্তু তার 

উৎপত্তির খবর বেশি লোকে রাখে না।” যে সব ইংরেজী গানের 

বাড়ীতে চ৮1 হইত ইন্দিরা দেবী সে গ্ুলিরও নাম করিয়াছেন । 

কবির প্রথম যুগের যে গানগুলি স্রময্যাদায় উচ্চারঙ্গের, তাহাদের 

অধিকাংশই প্রচলিত হিন্দীগানের স্থুর ও ছন্দ অবলম্বনে রচিত ! 

এইগুলির স্থ্টির প্রেরণ! ব্রাঙ্দমমাজের প্রার্থনাসভায় গাহিবার আমন্বণ। 

এই ব্রহ্ধসঙীতে রবীন্দ্রনাথের নিজন্ব রুতিত্ব বিশেষ ছিল না । কারণ, 

স্থ্গরলি তাহার সষ্ট নয়। কিন্ত তাহার গানেব স্রের ভিত্তি স্থাপন 

হয় এই হিন্দৃস্থানী স্থরগুণির অহ্থন্ধপ গীতিচচ।য়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের 

অবশ্য তিনি চিরকালই অনুরাগী শ্রোতা ছিলেন; এই শ্োতা হইবার 

জন্যও সাধনার প্রয়োজন হয়। বাপা বয়স হইতেই এই শ্রেণীর গান 

শুলিবার অনেক শ্বযোগ তিনি লাভ করেন। শ্রদ্ধেয় আদিলীপকুমার 

পরিণত বয়সের “শ্রোতা রবীন্দ্রনাথের ও উল্লেখ করিয়াছেন-- 

''রবীশ্রনাথ তখন কাশীতে রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর বাড়ীতে 

অতিথি। সেখানে কাশীর বিখ্যাত বাই হুস্নাজান তাকে গান 

শোনাতে এসেছিলেন । সেদিন বুদ্ধ৷ ছস্না তার দুবল জরাজীর্ণ কঠেও 

যে অপূর্ব স্থরের জাল বুনেছিল তা বাশ্তবিকই এক শ্রেষ্ট গুণীর পক্ষেই 

সম্ভব । কবীন্দ্র স্তব্ধ হয়ে গান শুনলেন।” 

রবীন্দ্রনাথ ব্বয়ং কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের কালোয়াতীর প্রতি তেমন 

শ্রদ্ধাবান ছিলেন না । এমন কি জটিল স্থরকৌশল যে উচ্চ-শ্রেণীর 4১17 

তাহাও বিশ্বাস করিতেন না, তাহার মতে গানের মধ্যে কাব্যভাবই 

কাম্যতর, কাব্যকে স্থগ্রকাশের জন্যই সবের প্রয়োজন । “সঙ্গীতের স্থর 

সম্বন্ধে আমি নিজেকে স্থরাচাধ্য ব'লে অভিমান করিনে। কিন্তু আমার 
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মতে গানটা উচ্চ অঙ্গের বিগ্ভা নয়। ভাষার অভাবে মাছ যখন বোবা 

ছিল, তখনই গানের উৎপত্তি, তখন মাছষ চিন্তা করতে পারত না৷ 

বালে চীৎকার করত।” কবির এই উক্তিতে তীহার তের 

সমর্থন মিলে। 

স্থরেন্্রনাথ ঠাকুর এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও কবির গানের 

একসময়ে সঙ্গী ছিলেন । অবনীন্জ্রের ভাষায় বলি--"বাড়িতে অনেকদিন 

অবধি সঙ্গীতচর্চা করেছি। রাধিকা গৌলাই নিয়মমত আসত। 

শ্যামন্রন্দর9 এসে যোগ দিলে । রোজ জলস। হ'ত বাডিতে ; রবিকাকা 

গান করতেন, আমি তার সঙ্গে তখন বসে তার গানের স্বর মিলিয়ে 

এসবাজ বাজাতুম |” 

পরিণত জীবনে দিনৈন্দ্রন্থ ঠাকুর ছিলেন তাহার গীত-তরণীর 

কর্ণধার । কবি তাহাকে বলিতেন "আমার সকল গানের ভাগারী”-_ 

তাহার উপরেই ছিল রবীন্দ্রস্থরের প্রচার দায়িত্ব । 

রবীন্দ্রসংগীতের সুর-শঙ্ধের তালছন্দের মূল প্রেরণ! আসিয়াছে 

হিন্দী রাগসঙ্গীতের বিশাল সমুদ্র হইতে এবং তাহাতে ফুতৎকার 

দিয়াছে সেই যুগের বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ। 

এই সাম।জিক পরিবেশ রূপায়িত হইয়া উঠিতেছিল সেদিনকার 

ঠাকুরপরিবার ও ব্রাহ্মনমাজকে কেন্দ্র করিয়া। 
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রবীন্ত্র-সঙ্গীত ববীন্দ্রনাথের কথা এবং স্তরের নিবিড় মিলনে 

সুষ্ট। ববীন্দ্র-সঙ্গীত নাণীপ্রধান। সুর কখারই দোসরমাত্র, বাণীকেই 

সালগ্কারে ভাবমানসপদ্ছে ফুটাইয়া রাখাই তাহার গানে সুরের কাজ। 

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে কবি, কাবোই তাহার আসল পরিচয়, সুর সেই 

কাব্যকুন্ত্রমগুলিকে স্থত্ররূপে গাথিয়াছে, সুরকে প্রকাশ করিবার জন্থ 

তাহার বাণীর শামন্ত্রণ হয় নাই) কাবাকে ওজশ্রী ও মর্মম্পশী করিবার 

জন্যই তাভার সুরের প্রয়োজন হইয়াভিল। 

হিন্দৃস্থানী সঙ্গীতে কথার বিশেষ ঠ1ই নাই, সেখানে কবিতা স্থরের 

ভারম্বূপ, সৌন্দযোর ভানিকর। পাশ্চাতা সঙ্গীতে ৪ কাব্যাংশের 

গ্রহণ করে। আর কথাই মুখ্যাংখশ- আধুনিক ভারতীয় সঙ্গীতে । 

কবি রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে গানে সুরের ভার লাঘব করিয়! কথার 

মুক্তা সুরের মালায় গাখিয়াছিলেন। ববীন্দ্রনাথের কবিমানসের 

বিভিন্ন ভাবেরই প্রকাশক এই সুর । “সপ্দীত সুরের বাগ-রাগিণী 

নহে, সঙ্গীত ভাবের রাগ-রাগিণী। আমাদের কথা এই যে, কবিতা 

যেমন ভাবের ভাষা, সঙ্গীতও তেমনি ভাবের ভাষ]1" (রবীন্দ্রনাথ)। 

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাহার সঙ্গীতের এই কাব্যবাণীর আতিশয্যের 

চমৎকার কারণ দেখাইয়াছেন। সঙ্গীত মনের অব্যক্ত ভাবের 

ব্যক্ততা, যে কথাটি আর কোন ভাবে বলা যায় নাই, তাহাকেই 

সবরের আতরণে প্রকাশ করাই সঙ্গীতের কাজ, অধিক স্থরভারে 

হদয়াবেগ হয় পীড়িত, স্থুরের আড়ালে ভাবই যাইবে হারাইয়া। 
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কবি বলিয়াছেন “আমাদের ভাবপ্রকাশের দুটি উপকরণ আছে-_ 

কথ। ও স্থর। কথাও যতখানি ভাবপ্রকাশ করে, স্থুরও প্রায় ততখানি 

ভাবপ্রকাশ করে । এমন কি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে। 

একই কথা নানা সুরে নান অর্থ প্রকাশ করে। স্রেরভাষা ও কথার 

ভাষা উত্তয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নিম্মাণ করে। 

কবিতায় আমর] কথার ভাষাকে প্রাধান্য দিই” সঙ্গীতে স্বরই 

অপিরাজ, তাহারই আদেশে চলে খাণী; সবরের প্রাধান্য না থাকিলে 

গন তে! আবৃত্তির প্রকারভেদে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 

বাণীরই অভিষেক করিয়াছেন । ভাই মন্ভাম্থরে রবীন্দ্র-সঙ্গীত যেন 

আবুত্তিরই স্রমিশিত রূপে পষাবগিত হইয়াছে । কবি ধলিয়াছেন__ 
শকবিভায় যেমন বাছ। নাছ] স্ন্দর কথায় ভাব প্রকাশ করে, 

সঙ্গীতেও' তেমনি বাছা বাছ! স্বন্দর সরে ভাবপ্রকাশ করে । যুক্তির 

ভাষায় প্রচলিত কথোপকথনের সর বাতীত আর কিছু আবশ্যক 

করে ন!। কিন্ধ যুক্তির অতীত আবেগের ভাষায় সঙ্গীতের স্থর 

আবখ্াক করে । এ বিষয়েও সঙ্গীত অবিকল কবিতার ন্যায় ।” 

ক্রবাচক অথবা স্ব] কেবল কতকগুলি ঘযুক্তিপূর্ণ বাকাজালে 

শ্রোডুগণকে স্ম্তিত করেন, কিস্ত যখন এ যুক্তিপূণ কথাখুলির প্রাণে 

'পসারণ” করিবার প্রয়োজন, যখন বিষয়বস্তু অপেক্ষা বলিবার ভঙ্গীই 

শ্োতুগণকে মুগ্ধ করে, তখন স্থকবির প্রয়োজন। আর বখন 

আবেগই সব, বলিবার কথা পামান্াই তপনই সঙ্গীতেষ স্থট্টি। 

কবির উক্তি--“সঙ্গীতেও ছন্দ আছে, তালে তালে তাহার স্থরের 

লীল! নিয়মিত হইতেছে । কথোপকথনের সরে ভাষায় স্থশৃঙ্খল ছন্দ 

নাই, কবিতায় ছন্দ আছে, তেমনি কথোপকথনের স্বরে স্থশৃঙ্খল 

তাল নাই, সঙ্গীতে তাল আছে। সঙ্গীত ও কবিতা উভয়ে 

ভাবপ্রকাশের ছুইটি অঙ্গ ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে।” 



৩৮ রবীন্দ্র-গী তি 

রুবীন্দ্রনাথ সেই উত্তয় অঙ্গের একত্রে মমাবেশ করিতে পারিয়াছেন 

তাহার গানে। 

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ প্রুপদ সঙ্গীতে স্ুুরধ্বনি ছাড়া কথার ঠাই 

প্রায় ছিল না। ঠংবি গানে অল্প কথা প্রবেশ করিল। কেবল 
তানবিজ্ঞারের জন্য খেয়ালে কথার প্রয়োজন হয় না। টগ্লায় কথা অর্থাৎ 

ভাবজল্লনা সবরের সঙ্গে অনেকট। একন্তরে স্থান পাইল; আর 

লৌকিক সঙ্গীতে ( বাউল, কীন্ভন, ভাটিয়ালী ) কথারই প্রয়োজনে 

সবরের আয়োজন । 

কবি বপেন--“ভাবের চগ্চা করিতে হইয়াছে, সেই নিমিভ্তই 

কবিতার এমন উগ্নতি ও সঙ্গীতের এমন অবনতি । এই জন্য 

ভাবের অভাব হইলেও একটা ইশ্রিয়স্থখ তাহা! হইতে পাওয়া যায়। 

এই নিমিত্ত সঙ্গীতে ভাবের প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া ভয় নাই | 

কিন্ত স্থর ক্রমশঃই আবেগ ভারাইয়াছে, নৃতন স্থরেরও স্থষ্টি হয় 
নাই, ভাবের অভাবে সঙ্গীতের ভাষা ক্রমেই মৃক মু হইয়া গিয়াছে, 

কথ অনাদরে অবতেলায় সঙ্গীতের আমরের বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে । 

কবি আক্ষেপ করিয়া্চেন--"'উত্তরোভ্তর আস্কার| পাইয়া সুর বিজ্রোহী 

হইয়। ভাবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে । এককালে ঘষে 

পাস ছিল, আরএককালে সে-ই প্রভু হইয়াছে |” কবিতায় ভাবপ্রকাশ 

করা যায় অনেক, সেখানে ভাবের লাঘবের জন্ত কড়াকড়ি নাই; কিন্তু 

সঙ্গীতে স্থরের অংশটিই প্রধান, তাই ভাবের বাছল্যের অবসর 

নাই । রবীন্রনাথই বাণীর দ্বারা গানের ভাব সমুদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন | 

কথার বাণী ছাড়া আর কিছু দিবার নাই, কিন্তু সুরেব্ আছে, 

কথার কাজ যেখানে স্তব্ধ, সুর সেখানেই করে আধিপত্য । সঙ্গীত 

কেবল হৃদয়ের একটিমাত্র অতি স্থকুমার আবেগেরই প্রকাশ করে। 

“মনের একটিমাত্র স্থামী ভাব বাছিয়া৷ লওয়া, ভাবশৃঙ্খলের একটিমাত্র 
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ংশের উপর অবস্থান করিয়া থাকা সঙ্গীতের কাজ। মনে কর, 

আমি বলিলাম “হায়” ! কথাটা এখানেই ফুরাইল, কথায় উহার 

অপেক্ষা আর অধিক প্রকাশ করিতে পারে না। আমার হৃদয়ের 

একটি অবস্থাবিশেষ এ একটিমাত্র ক্ষুদ্র কথায় প্রকাশ হইয়া অবসান 

হইল। সঙ্গীত সেই “হায়” শকটি লইয়া তাহাকে বিস্তার করিতে 

থাকে : “হায়” শব্ের হৃদয় উদঘাটন করিতে থাকে । “হায়” 

শব্দটির হৃদয়ের মধো যে গভীর ছুঃখ, যে অতপর বাসন।, যে আশার 

জলাঞ্চলি প্রস্ছশ্ন আছে, সঙ্গীত তাহাই টানিয়। টানিয়া বাহির 

করিতে থাকে, “হায়” শবের প্রাণের মপা যতটা কথা ছিল সবটা 

তাহাকে দিয়! বলাইয়া লয়।” (€ রবীন্দ্রনাথ ) 

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাহার সঙ্গীত সম্বন্ধে এ শ্রেণীর নানা! মন্তব্য করিয়। 

কাহার কবিপ্রতিভীকে তাহার সঙ্গীতত্রষ্টট7র উপরে আসন দিয়াছিলেন। 

রবীন্দ্-সঙ্গীত অন্তভৃতির গান, হৃদয়স্পর্শী তাহার আবেদন; বহুজনের 
আসরে বা গ্রণিমাছে ঘট করিয়া প্রকাশ করিবার বস্ত নয়। যে নিগুঢ় 

রস ববীন্র-সঙ্গীতে উচ্ছলিত হয়, তাহা উপভোগ করে রসিক 

গায়ক এবং দরদী আতা কেবল দুই জনই মাত্র। 

যে সঙ্গীত-আবেষ্টনীতে তীহার স্থুরবত্তার উন্মেষ হয়, সেদিকে 

লক্ষ্য করিলে দ্রেখা যায়__চিরকালই তাহার কবিসভারই প্রতুত্ব। 

স্বরের ওস্তাদ বাণীর সাধকের কাছে নতি স্বীকার করিয়াছে ; স্কুর 

কোথাও কাব্যকৌশলকে ছাড়াইয়। যায় নাই | শৈশবে বেদ-উপনিষদের 

স্থক্ত-মন্াদির সাবিক প্রভাবে ব্রঙ্ষউপাসনার সঙ্গীতরচনায়, মধ্য- 

জীবনে কবি-প্রতিভার চরম উতংকর্ষের স্তরে অতীদ্দ্রিয়- 

লোকের ভাব-সাধনায়, শেষ জীবনে সঙ্গীতে উদান বরাগ্য 

সাধনায়--দব সময়েই তাহার আত্মলমর্থনের যুক্তি-_“কারুখচিত 

বাণী সমগ্র গানকে যদি শোভন ক'রে তোলে তা হ'লে 



৪০ রবীন্দ্র-গীতি 

কোনো দিক থেকে মুলোর কিছু হান হতে পারে বলে তো 

মনে করি নে।” 

রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ঞুবপদ্ধতিতে রচিত চারটি সম্পূর্ণ বিভাগ-_-অস্থায়ী, 
অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। স্থর এই চারিটি শুরেই সীমাবদ্ধ, তান- 

বিস্তার ব। তানকর্তপের অবকাশ নাই। এ গানে ওস্তাদী সঙ্গীতের 

মতন কেবলমাত্র স্থরকৌশলের উপর নিতর করিয়া ভাবাবেগ প্রকাশের 

ভপাঁয় নাই। কাছেই কবিরু সঙ্গীতের বৈচিত্্য যাহ। কিছু সরই 

বাণীতে । তবে কবি কোথাও স্থরকে অবহেলাও করেন নাই; তাই 

বলিয়াছেন “গানে বাণীকেও স্থরের খাতিরে কিছু আপোষ করতে 

হয়, তাকে সবরের উপযোগী হ'তে ভয়। আমার নিজের কবিত্বের 

ইতিহাসে দেখতে পাই গান রঠন। অর্থাৎ সঙ্গীতের সঙ্গে বাণীর মিলন 

সাধনাই এখন আমার প্রধান সাধনা হযে উঠেছে ।” 

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বিশ্বান করিতেন--উত্তর্কাণে রসিকসমাজে তাহার 

গানই সঙ্রদ্ধ আসন পাইবে; তাহার গানহ ভবিষুতে তাহার আসল 

পরিচয় হইবে । ডাঃ টমসনের নিকট লেখ। একটি পত্তে কবিগুরু তাহার 

সঙ্গীত সম্বন্ধে বলিয্াছেন-_ 

ঢু 10950 50100090952ণ 500 1862৮/ 601065, [0211)2193 777016. 

0015 15 2 0919116109৬) 00 [105 [08015. £৯0% 1)0৬, 

[10৮2 01015 2913206 ০06 105 90015165, 1601 10950 11) 170% 

50175 97)0 01)01) 1005 19069 15001600610, 715 50175 1] 
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কবির শেষ অনুযোগ সত্া নর, তাহার গান কেবল বাংলায় নয় 

ভারতের সর্ধন্্ তাহার আসল পরিচয় আজ ঘথোষণ। করিতেছে । বহু 

অবাঙ্গাণী গায়ক-গাধিক। 'মআাজ তাহার গানেরই প্রমাদে শিলিলমাজে 

স্থান পাইয়াছেন। সুদূর ইউরোপে বাকে সাহেবের মত রসিক তাহার 

গানের সুর ঝঞ্কারে মুগ্ধ । রবীন্দ্র-নগীতে 'কথা'র মূল্য অশেষ । ৰবীন্দ্র- 
কাব্য এবং রবীন্দ্র-স্থর উভরই এমনভাবে যুগনদ্ধ যে তাহার সঙ্গীত 

মুর্তিকে অদ্ধনারীশ্বর বল! যায়! তাই বিশ্বকধির গান বিশ্বজনের 

মনোহরণ করিয়াছে ? বাংল] কথার মম বোধে ও ধ্বনিমাধুধ্যের উপভোগে 

রসিকজনের অন্থবিধা হয় নাই । 

তিনি স্বীকারও করিয়াছেন যে স্বেচ্ছায় তিনি সঙ্গীতের আভিজাত্য 

নষ্ট করিয়াছেন। তাহার পূর্ধেব সঙ্গীতের পক্ষপুটে আর কোন কবি 

এত কাধ্যবাণীভার সমারোপ করেন মাই । কবিহই একদিন 

বণিয়াছিলেন-- 

“কলাবিদ্ঞা যেখানে একেশ্বরী, সেইখানেই তাহার পূর্ণ 
গৌরব । সভতীনের সর্শে ঘর করিতে গেলে তাহাকে খাটে। হইতে 
হয়, বিশেষতঃ সতীন যদি প্রবল হয়। যাহ উচ্চদরের কাবা ভাহ! 

আপনার সপ্ীত আপনার নিয়মেই যোগাইয়া থাকে, বাহিরের 

সঙ্গীতের সাহায্য অবজ্ঞার গহিতভ উপেক্ষা করে। যাহ] উচ্চ 

অঙ্গের সশ্সীত তাহা আপনার কথা আপনার শিয়মেই বলে 

তাহা কথার জন্য কবির মুখাপেক্ষা করে না-তাহ| নিতাস্ত 

তুচ্ছ তোম-তানা-নানা লইয়াই চমত্কার কাজ চালাইয়। দেয়।৮ 

সঙ্দীত-কলাঁকে তিনি একেশ্বরী থাকিতে দেন নাই। আভিজাত্যের 

গৌরবট! তিনি স্ুরলক্্মী ও কাব্যসরম্বতীর মধ্যে ভাগ করিয়। 

দিয়াছেন। বরং সরম্বতী একটু মুখরা বলিয়া লক্ষমীকে একটু খাটোই 

হইতে হইয়াছে। লক্ষ্মীর ভাগে গৌরবট1 একটু কমই পড়িয়াছে। 



রবীন্দ্রনাথের তুর 

রবীন্জ্র-স্ঙ্গীতের গীতিরমন আমরা সমগ্রভাবে অন্তর দিয়া উপলদ্ধি 
করি, বিভিন্ন সুরের ধারায় ভাগ করিয়া পৃথক পুথক গীতিভঙগীতে 

কোনদিন তাহাকে বিচার করি না। রবীন্দ্-মঙ্গীতের মহাসাগরে ধুপদ, 

থেয়াল, ঠুংরি, টপ্প|, বাউল, কীর্তন, 1822, [0010706770176--01010101) 

0101510, সকল ধারাই এক দেহে লীন ভইয়াছে, মবাই নিজস্ব স্বতন্ত্র সন্ত। 

হারাইয়াছে। পঞ্জাবী, গুজরাতী, মারাঠী, কানাড়ী, মান্দ্রাজী ইত্যাদি 
বিভিন্ন ভাষাগীতের মহাভারতীয় সম্মিলন ঘটিয়াছে তাহার স্থরোত্নবে। 

পরিবেশের প্রভাবে প্রথম-জীবনে কবি ধূপদ, খেয়াল, 

টগ্পাজাতীয় গানের অধিকতর অনুশীলন করিয়াছিলেন। 

্রন্ধঙ্গীত এবং মায়ার খেলার গানগুলিতে হিন্দী রাগসঙ্গীতের 

যথাসম্ভব অন্টকরণ রহিয়াছে । 

কবিক্ষীবনের দ্বিতীয় পর্ধায়ে ভারতীয় সঙ্গী তজগতে যুগ-পরিবর্তনের 

আভান বহন করিয়! মাপিগ়াছে তাহার গান। তিনি দেখাইলেন, তাহার 

কবি-গ্রতিভায় গানে স্থবরকে পশ্চাতে রাখিয়া! বাণীর প্রাধান্য দেওয়] 

সম্ভব। সাধারণ গানগুলিতে ' তিনি ঞ্ুপদের ন্যায় সঞ্জারী ও 

আভোগের ব্যবহার করিয়া গতান্ুগতিকতা হইতে সঙ্গীতকে 

মুক্তি দিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ গান ফুপদ মঙ্গের মিশর 

রাগিণীর আশ্রয়ে ধীর গতি বিশিষ্ট । 

রবীন্দর-নঙ্গীত বাণীপ্রধান। কাজেই খেয়াল অথবা $ংরির 
প্রভাব উহার গানে বিশেষ নাই। | 

তৃতীয় পর্ধ্যায়ে তীহার গানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বহিভূতি 
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স্থরের প্রচলন হইল । দেশীয় গ্রাম্য বাউল কীত্ভনের ঢঙে গাথা গানগুলি 

এ ধারার তাহার শ্রেষ্ঠ রচন1 | সুরের বিহারক্ষেত্র এখানে অসীম, কৰি 

অল্প কথায় তাহার সীম! টানিয়৷ লইয়াছেন। 

চতুর্থ পধ্যায়ে তাহার নিজম্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গানেরই অবাধ স্য্টি হয়। 
এই সময়ে রাগরাগিণীসম্মত কোন একটি বিশিষ্ট ধারা তিনি যথাসম্ভব 

এড়াইয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন স্থুরের সমবায়ে মিশ্র একটি বিচিত্র 

ভঙ্গী এই পযায়ের সমস্ত গানে প্রকাশ পাইতেছে। এই পর্যায়ে 

তাহার বিশিষ্ট অবদান স্তরে নাট্যরীতির অবতারণা । স্থরের 

মধা দিয়া মনোভাবের নানা রঙ্গ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন ; সম্পূর্ণ 

স্বতন্ত্র একটি স্থরজগৎ গড়িয়া! তুলিয়াছিলেন। 

প্রথম যুগে রাগ সঙ্গীতের প্রচলিত হিন্দী বিষ্ণপুরী গানগুলির 
তিনি অনুকরণ করিয়াছিলেন, এমনকি হিন্দী গানের কোন কোন অংশের 

ভাব এবং কথারও অনুসরণ করিয়াছিলেন, যেমন (বাহার, ভেওড়ায়) 

আজি বহিছে বসন্ত পবন স্থমন্দ হে, €( আজু বহত সুগন্ধ পবন 

হুমন্দ |) হিন্দী গানের স্থরকে প্রকাশ করিবার জন্য অনেক 

অবোধা, হুর্বোধ এবং অর্থহীন কথার আশ্রয় লওয়া হইত, 

রবীন্দ্রনাথ সেখানে হ্থন্দর সুমিষ্ট ভাবময় বাণীসংযোগে 

গানকে অলঙ্কত করিয়াছেন। প্রচলিত স্থর ও তালের সহযোগেই 

তিনি গানগুলিকে কাব্াভাবের মধ্য দিয়া ক্ুশ্রাব্য করিয়াছেন, 

হিন্দী স্থর ও ছন্দে গঠিত তাহার হৃদয়ভাবের গান নব নবরূপে দেখা 
দিয়াছে, ধাব-করা স্থর হইলেও গানগুলি এইভাবেই তাহার নিজস্ব সি 

হইয়! উঠিয়াছে। | 

গ্রপদের শক্ত কাঠামোর গানে তিনি স্ষেচ্ছামত স্ুরবিহার করিতে 

পারেন নাই। তাই কাব্যবাণীই তাহাতে নব নব স্থুরসজ্জায় বূপলাভ 

করিফ্াছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বীকার করিয়াছেন--“্রথম বয়সে আমি 



৪8 _রবীন্দ্র-গীতি 

হাদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা 

কাটিয়ে উঠেছি পরে । পরিণত বয়সের গান, ভাব বাংলাবার 

জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্তে। তঙসংগ্রিষ্ট কাব্যগুলিরও অধিকাংশই 
রূপের বাইন |” 

গ্রুপদ-_তাহার অধিকাংশ গান ঞপদ রীতিতে রচিত । কবির 

এই সব ভাগবতী গানে রীতি, কথা, স্থর, ছন্দ, সবই গান্তীধ্য প্রকাশ 
করে। রবীন্গনাথের ব্রন্ধনর্শীত গ্ুশি এবং গীতাঞ্জলির গান অধিকাংশই 

প্রপদধারায় রচিত। ভারতীয় ঞ্ুপদ-গানের ছুটি পুথক ভঙ্গী 

আছে-মুদ্ুগতির গওহরবাণী এবং ফ্রতগতির খাগারবাণী 

রবীন্দ্রনাথের গান প্রধানত: - প্রথম ধারার অন্শীলন; প্রুপদে 

স্রুত ছন্দ তাহার গন্তীর ভাবকে বাহত করে; কিন্তু বহুস্থলে 

তিনি খাগ্ডারবাণীর দ্রভতও অঞ্জানিতেই অবলম্বন করিয়াছিলেন । ... 

রবীন্দ্-সঙ্গীতে সঞ্চারীর বৈচিত্র্য অপূর্ণব, মনে তয় এই সঞ্চারীর 

লৌন্বর্যের জন্যই রবীন্দ্রনাথ প্ুপদের অনুশীলন করিয়াছেন। তাহার 

সমস্ত গানের মূল সরস মুক্ত হইর উঠিয়াছ সঞ্চারীতেই | 
তাহার রাগসপ্দীতে পরবতী কালে কোন একটি মাত্র রাগে 

স্থায়ী ন| হয়া রাগাস্তরে গমনাগমন করিবার স্বাধীনতা প্রাচীনশাস্ত্ীয় 

সঙ্গীতরীতির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোত । একাধিক রাগে তাহার মিশ্রগান 

সহ্গর হয় নাই, হইয়াছে স্থুললিত। বৈঠকী গানকে তিনি স্থুরের 

ললিতমধুর ন্বচ্ছন্দরপেই প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ওস্তাণীবূপ তিনি 

হ্বীকার করিতেন না। তাহার কথায়--*“এই জন্তে ভারতের 

বৈঠকী সঙ্গীত কালক্রম্মে স্থুরসভ1 ছাড়িয়া অস্থবের কুন্তির আখড়ায় 

নামিয়াছে। সেখানে তানমান লয়ের ভাগুবটাই প্রবল হইয়া উঠে, 

আপল গানটা ঝাপনা হইয়া থাকে ।” আসল গানটি অর্থাৎ তাহার 

ভাবটি যাহাতে স্বচ্ছন্দে রূপায়িত হয় সেটাই ছিল তাহার একমাক্ত্র" 
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লক্ষ্য । এ প্রচেষ্টা সার্থক করিতেই তাহার নিজন্ব মিশ্র 

সুরের জন্ম । 

ভারতীয় সঙ্গীতের শাস্্াননারে রাগ-রাগিণীর সময়াঙ্গবন্তী এবং 

রসবিভাবের যে পুরাতন বিধিবিধান ছিল, তাহা তিনি যথাসম্ভব 

অনুসরণ করিয়াছেন? কিন্তু অনেকস্থলে তিনি নিয়ম ভার্গিমাছেন, 

ধ্বংসের জন্য নয়, নবধতন স্যর প্রয়াসে; সেখানেও রুচি অবিশুদ্ধ হয় 

নাই। করুণরসের ভৈরবীতে বীররসের “শ্রী” প্রকাশ পাইয়াছে, বর্ষার 

গানে মল্লারের পরিবর্তে ইমনের স্থর বাদলধারাই ধ্বনিত করিয়াছে । 

রাগের যে খতুকাপীন বিভাগ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে প্রচলিত আছে 

রবীন্দ্রনাথ তাহার ব্যতিক্রম ফরেন নাই; গ্রীম্মধতুতে পঞ্চম, বর্ষায় 
মেঘ, শরতে ভৈরব, হেমন্তে শা, শতে নটনারাযণ এবং বসন্তে 

বসস্তরাগই তাহার খতু-গানে প্রাধান্থ পাইয়াছে। খতুরঙের গানগুলি 

আমাদের মনোজগতের খতুপরিবর্তনের স্থরে বাধা, তাই নটরাজের 

নৃত্যের তালে গাথা যে অগ্ুভূতিগম্য স্ুররস তাহারই প্রভাব” 

পাত হইয়াছে তাহার গানে । এই স্থত্রে তাহার শশ্রুষ্ট 

খতু-মজলের গান আলোচন|। করিলে তাহার সমথন পাওয়া 

যায়-গ্রীষ্ম (হে তাপস, তব শুষ্ক কঠোর রীপের), বধা 

(আজি বর্ষা রাতের শেষে) শরৎ (আজি শরৎ তপন প্রভাত 

বপনে), হেমন্ত (হেমস্তে কোন বসস্তেরি বাণী), শীত ( শীতের 

বদে কোন সে কঠিন) এবং বসস্ত (আজি বস»স্ত জাগ্রত 

দ্বারে)। তাহার অধিকাংশ বর্ধা ও বসস্তের গানেই মলার এবং 

বাহারের প্রভাব আছে, তবে পরে অনেক গানে নব রীতিতে মিশ্রণ 

এবং প্রাচীন রীতির লঙ্ঘন করিয়াছেন। 

এ সমস্ত গানে সবরের অপেক্ষা ভাবেরই প্রতৃত্ব বেশী, তাহা সত্বেও 
কোথাও স্থরের শাসন লঙ্ঘন করা হয় নাই। 



৪৬ | রবীন্দ্র-গীতি 

শ্পদের রীতিতে রবীন্দ্-সঙ্গীত স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ 

চারিটি বিশিষ্ট তকে গঠিত-_গ্রপদ-গানের উপষোগী ঝটকা, মীড়, 
আশ, ছন্দগমক্, উপজ প্রস্থৃতি রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ও কিছুটা! লক্ষিত হয়। 

রবীন্দ্র-সঙ্গীতে দ্রুত গিটুকিরী ও দীর্ঘ তানের ব্যবহার নাই। তানের 

অবশ্ত বিশেষ প্রয়োজন৪ নাই। কারণ, রবীন্দ্-গীতিতে 

স্বর অপেক্ষ। 'কথার তান' বা আ্বাধর প্রাধান্য পাইয়াছে। 

প্রচলিত রীতিতে ফ্ুপদে এক সঙ্গে দুইটি লয়ই ব্যবহৃত 

হয়_-প্রথমে বিলপ্বিত লয়ে, শেষে দ্রুত লয়ে। কবি তাহার 

প্রায় সব গানেই বিলম্বিত, না হয় মধালয় ব্যবহার করিয়াছেন। 

“অমল ধবল পালে' 'শরতে মাজ কোন অতিথি" “বসস্ত জাগ্রত দ্বারে, 

প্রভৃতি তাহার মধ্যলঘ়ের গান। 

ধপদ্দের বিশিষ্ট দীর্ঘতাল চৌতাল, রূপক ধামার, তেওড়া, 

ঝাপতাল, স্থরফাক্তা প্রস্ৃতি তিনি তাহার এসকল গানে সর্বত্র 

ব্যবহার করিয়াছেন। ঞপদ্ের বিশিষ্ট গতি ধীর লয় এবং শান্ত 

গম্ভীর ভাব তিনি বজায় রাখিয়াছেন। 

টগ্না-ঞধপদের মতো টগ্লাও কবির প্রিয় রীতি । রবীন্দ্রনাথ 

টপ্পা-গানে উত্তর ভারতের 'প্রপণিদ্ধ সরজ্ঞ শোরি মিঞার পদ্ধতি 

অনুসরণ করিয়াছিলেন। টগ্লাগানে খেয়ালের ম্যায় মধ্যে মধো তান 

ও ভ্রত গিট.কিরী, মুচ্ছনা ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের আদিধুগের 

অনেক গানে, বিশেষতঃ “মায়ার খেলায় টগ্লার এই প্রভাব দেখা যায়। 

প্রচলিত হিন্দী টগ্পা গানের সুর অন্থরূপে তাহার গান (১) কে বসিলে 

আজি (বে পরিয়া তাডে, লিদ্ধু) (২) হৃদয় বাসনা মম (মিরা বে 

মান্ধলে, বিবিট ) (৩) নিশিদিন চাহরে (আজু মনভাবন, 

যোগিয়। ) প্রভৃতি । 

রবীন্্রনাথের টগ্সা-গানের আধুনিক নিদর্শন-আমি রূপে 



রবীন্দ্রনাথের ম্তুর ৪৭ 

তোমায় ভোলাব না, তোমায় নতুন করে পাবো বলে, আজি 

যে রজনী যায়, আরে? আঘাতে সইবে, সার্ক জনম 

মাগো, রূপসাগরে ডুব দিয়েছি €খাম্বাজ), 'আমি তোমার 

প্রেমে হব' (ভৈরবী) প্রথম যুগের টগ্ন। হইতে ন্বতন্্র। 

স্বল্লকথা ও অল্পপরিমাণে টগ্লার বিশিষ্ট তানবিস্তার, বোলতানের 

ব্যবহার, স্থায়ী এবং অগ্তরায় ব্বতন্ত্র ্বর-ক্ষেপণ এবং স্বাভাবিক 

মত গতি কবি তাহার এ শ্রেণীর গানে বজায় রাখিয়াছেন। 
তাহার অধিকাংশ টগ্লাই কাধী, ঝিঝিট, সিন্ধু, ভৈরবী, খান্বাজ, 

প্রভৃতি রাগিনী এবং মধ্যমান, আড়াঠেক গ্রভৃতি তালে রচিত। 

ঠুংরি_ঠংরি রাঁতি রবীশ্রনাথ যথাসম্ভব অল্প ব্যবহার করিয়াছেন । 
ঠংরিতে কাব্যবাণীর অল্প মূল্য আছে, অন্ততঃ খেয়ালের তুলনায় 
তানের প্রাধান্ত কিছু কম। 

ধ্ুপদভন্গীতে৪ তিনি ঠুংরী ও টগ্লার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের 
মিশ্রণ করিয়াছিলেন, ঠরীর বিশেষ স্বর-বিন্তান রবীন্দ্র-সঙ্গীতে 
বছস্থানেই রহিয়াছে । 

'তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে' 'খেলার সাথী বিদায় দ্বার খোলা, 

উভয্ন গানই লক্ষৌ অঞ্চলের বিশিষ্ট ঠুংরি রীতিতে রচিত। 
প্রথমটির মূল গান 'কে কছু কহরে “এবং শেষেরটির যুলগান' মহারাজ! 

কেবড়িয়া;। 

খেয়াল-- রবীন্দ্রনাথের খেয়ালের ধারায় গান বিশেষ নাই। 

খেয়াল হইতেছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কৌশলের গান--এখানে কথার 

সামান্যতম মুলাও অস্বীকার কর! হয়। 
মধ্যযুগের স্বল্লাক্ষরবিশিষ্ট তাহার ছুই-একটি গানে খেয়ালের ন্তায় 

তানবিস্ঠারের প্রভাব দেখা যায় মাত্র। ববীন্ত্রস্দগীতে খেয়াল অঙ্গের 

নিজ্ন্ষ গানগুপির মধ্ে-_সীমার মাঝে অসীম তুমি' ( কেদারা_ 



৪৮ রবীন্বগীতি 

ছায়ানট ), "মন্দিরে মম কে আপিলে € আড়ানা ), "অমল 

ধবল পালে লেগেছে ( ভৈরবী ) প্ররুষ্ট নিদর্শন । আধুনিক 

যুগের বন্ধু বহে! রহে। সাথে অশ্রভরা বেদনা, এসে। 

শরতের অমল মহিম|' “কার বাশী নিশিভোরে' প্রভৃতি গানের 

অধিকাংশই টপখেয়ালের পধ্যায়ের অর্থাৎ টগ্লা এবং খেয়াল 
উভয় রীতির সম্মিলনে রচিত। 

আনিযুগে ফপদের মতো হিন্দী বিষুপুরীখেয়াল গানের 

অনুরূপেও গান রচিত হয় ৫১) ডাক্ষে বার বার (মোহে কৈসে 

নিকি লাগি, কেদারা। (২) আছি মম জীবনে (অব 

মোরি পায়েলা, আড়ানা) €৩) নয়ান ভাসিল জলে (পাপীহা 
বোলে রে, শ্যাম, ) (৪) দাও হে হৃদয় ভরে (পালা মুঝে ভরি, 

রামকেলি, ) (৫) কোথা হতে বাজে (বাজরহী আখিারে, ভরট ) 

এবং (৬) শীতল তব পদছাসা €বাঞুরী মোরি মুরগই, ইমন )। 
তেলেন। -উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে চতুর, তেলেনা নামে আর একটি 

বিশিষ্ট শ্রেণীর রাগভর্দিমার গান আছে; হিন্দীতে সেগুলির 

অধিকাংশই “না দেরে প্রিমু তা না না” প্রসৃতি অর্থহীন 
কথার সমস্টি। রবীন্দ্রনাথ তাহার স্থরভর্গি অবলম্বন করিয়াছেন এ 

সকলগানে-ন্ুগহীন নিশিদিন €( নটমল্ার,) এ পোহাইল তিমির 

রাতি ( আলেয়া), চরাঁচর সকলি মিছে মায়া (বেহাগ ) এই বেল! 

সবে মিলে (ইমন কলাণ ), অহো আম্পর্ধ৷ একি বেহাগ), প্রভৃন্তি । 

এনকল গানের গতি দ্রুত লয়। 

এই পর্যন্ত যাহাকে মাশসঙ্গীতের আদর্শে গঠিত গান বলা 
যাইতে পাবে, রবীন্দ্রনাথের সেই. শ্রেণীর গান । আর লো'কসঙ্গীতের 

অনুকরণে গাঁথা তাহার বাউল, কীত্তন, রামপ্রসাদী, সারিগান সম্পূর্ণ 

বিভিন্নদপে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছে। 



রবীন্দ্রনাথের সুর ৪৯ 

কীর্তন--বাংলার লোকপলঙ্গীতের প্রতি ধারায় রবীন্দ্রনাথ নব 
নব' স্ট্টি করিয়াছেন, বাংলার নিজন্ব সম্পদ্ কীর্তনও তাহা হইতে 

বঞ্চিত হয় নাই। তাহার কীঞ্ঠনগানগুলিকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত 

করা যায়-:€১) অন্তন্থত, এবং (২) প্রবন্তিত। কীর্তনের স্থর ও 

ছন্দ সব সময়ে ভাবকে অনুসরণ করে, ভাবের প্রয়োজন 

অন্থসারে তাহার বদল হয়। রবীন্দ্রনাথ তাহার বাউল 'এবং কীর্ভনের 
'আাগাগোড়াই সমন্থরেই রাখিঘ়াছেন | তাহার কীর্ভনের সর্বপ্রধান 

বৈশিষ্ট্য এই ঘষে প্রচলিত কীত্তনের অতিপরিচিত ধরণের “আঝআখর” 

তাহার গানে নাই। আর এক শ্রেণীর কীন্ত্ন বাউল-গানেরই ভিন্ন 

রূপ। প্রচলিত কাীত্তনের স্থরের মতে]! বিরোধী ঠাটের মিশণ তাহার 

গানে নাই। তাহার অগ্ঠাপ্ত গানের ন্যায় বাউলে ও কীর্তনে চারিটি 

হ্থরভাগ বা ভুক আছে। 

রামপ্রসাদ্দী গানের স্থুরে বুবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান আছে। 
বালীকিপ্রতিভার এবং ম্বদেশী গানের যুগে এই গানগুলি রচিত 

হয়। এইগুলি প্রচলিত বামগ্রনাদী স্থরের হুবন্ধ অচ্গকরণমাত্র। 

(১) একবার তোর! ম। বলিয়া ডাক, (ঝিঝিট ) (২) শ্যামা, 

এবার ছেড়ে চলেছি মা, ৩) আমরা মিলেছি আজ 

মায়ের ডাকে (8) আমিই শুধু রইচ্ছ বাকি প্রভৃতি। 

বাউল-_রবীন্দ্র-সঙ্শীতের অন্যতম টবশিষ্ট্য বাউলের স্থরে। 

শিলাইদহের  ভাটিয়ালী এবং সারিস্বরের গান হইতেই 
তাহার বাউল-গানের উৎস। রবীন্দনাথের বাউল-গানে কথাই 

প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে, সুর কেবল কথাগুলিকে গাথিতেছে 

মাত্র । তাহার স্বদেশী গানগুলিকে তিনি সমগ্রভাবে বাউল” আখ্যা 
দিয়াছিলেন। অনেক গান রাগিণী-সমাশিত হইলেও স্থবের 

কৌশল ও বক্রগতিকে যথাণস্তব এড়ানে। হইয়াছে । হিন্দুস্থানী রাগ- 



৫০ রবীন্দ্র-গীতি 

রাগিণী এবং ছন্দের সঙ্গে বাংলাবাউলের নিজস্ব রীতির মিশ্রণে কৰি 

নব স্থরধার। প্রবাভিত করিয়াছেন। সারি-বাউল ব। মাঝির গানের 

স্থুর রবীন্দ্র-সঙ্ীতে আরো কয়েকটি অপূর্ব রপ্ত আনয়ন করিয়াছে । 

তাহার এ শ্রেণীর গানের ফল সম্পূর্ণভাবে বাংলার পলিমাটিতেই 

জন্মিয়াছে। কবি বলিতেছেন, “একবার যদি আমাদের বাউলের 

স্থরগুলি আলোচনা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব ষে, 

তাহাতে আমাদের সঙ্গীতের মূল আদশটাও বজায় আছে, 

অথচ সেই স্ুরগুল। স্বাধীন। এ ক্ুুরগুলিকে কোনে। রাগ- 

কৌলীন্তের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে, তবু এদের জাতির 
পরিচয় সম্বন্ধে ভূল হয় নাস্পষ্ট বোঝা যার এ আমাদের দেশেরই 
সর, বিলাতী সুর নয় |” 

রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় শ্রেণীর গানগুলি আধুনিকতর গান, 
মিশ্ররাগের সম্মিলনে স্থষ্ট হইলেও ইহাদের বিদেশী ভঙ্গীটি স্পষ্টই 

ধরা পড়ে। তাহার কাব্যগীতিগুলিই অবশ্তঠ কবির গানের 
সুন্দরতর পরিচয় সুচনা করে। 

রবীন্দ্রনাথ বিলাতী স্ুধটিকে দেশী পোষাকে নাজাইয়াছিলেন। 

প্রথমজীবনে [10151) 746100165 অস্গকরণে তিনি বিলাতী ঢঙটি পরীক্ষা 

করিয়াছিলেন 'বাল্মীকি প্রতিভা এবং কালমগয়ায়'। পরবর্তী জীবনে 

বিলাতী সরে দেশী গান রচনা করিয়৷ সঙ্গীতের আস্তর্জাতিকতার 

স্ষ্টি করিয়াছেন। বিলাতী সথরের স্ক্রু 'শ্রতি'গুলিকে বাংলা 

গানের বিভিন্নস্থলে প্রয়োগ করিয়া গানগুলিতে বৈদেশিক চটুলতাও 

সঞ্চার করিয়াছেন। 

বিলাতী গাসভীধ্য পূর্ণ ভাগবত গানের (00010) 70510 ) 

অনুকরণে রচিত- গানে রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব তন্ময়তারও স্ষ্টি করিতে 
পান্গিয়াছেন। 



রবীন্দ্রনাথের সুর ৫১ 

বিলাতী স্থুরের অন্থকরণে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে আর.এক শ্রেণীর গান 

আছে; সেগুলি বীররসের উদ্দীপনার এবং হাসির গান। অবশ্য কৰি 

হান্রসের গান বিশেষ রচন। করেন নাই। 

রবীল্নাথ এ বিষয়ে বলিয়াছেন--“ফুরোপের প্রত্যেক গান 

একটি বিশেষ ব্যক্তি সে আপনার মধ্যে প্রধানতঃ আত্মমর্ধ্যদাই প্রকাশ 

করে। ভারতে প্রত্যেক গান একটি বিশেষ জাতীয়, সে আপনার মধ্যে 

জাতিমধ্যাদাই প্রকাশ করে ।” 

উত্তর-ভারতীর় সঙ্গীতের লঙ্গে দক্ষিণী সুরের পার্থক্য অনেক, 

তাহাদের সংমিশ্রণও নিষিদ্ধ । ববীন্দ্রনাথ দক্ষিণী স্থরের অনুকরণে 

বাংলা! গানে স্বর-সংযোজন করিলেন-_-এ বিষয়ে তাহার পরিবারের 

অনেকেই তাহার পূর্বস্থরির কাঁজ করিয়াছেন। অন্য ভারতীয় ভাষায় 

রচিত কয়েকটি গানেরও সুরের অন্ুবূপে রবীন্দ্রনাথ বাংল! গান 

রচন! করিয়াছিলেন । 

ছন্দের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি সম্পূর্ণ নৃতন পরীক্ষা করিয়া 
মফলকাম হইয়াছিলেন । কবিতার ছন্দকে গানে বজায় রাখিযাছিলেন-_ 

হৃদয় আমার নাচেরে, নীল নব ঘনে প্রভৃতি গানে। তাহার নব স্থষ্ট 

তালগুলির মধ্যে- একাদশী ভাল (১১ মাত্রা)_কাপিছে দেহলত। থর 

থর, দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া । মবতাল (৯ মাত্র! )--ব্যাকুল 

বকুলের ফুলে, যে কাদনে হিয়া! কাদিছে; প্রেমে প্রাণে গন্ধে, নিবিড় 

ঘন আধারে, দুয়ার মোর পথপাশে। ব্ুপকড়া (৮ মাত্রা )--জীবন- 

মরণের সীমান! ছাড়ায়ে, গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে, কতো! অজানারে 

জানাইলে তুমি, জীবনে যতো পূজা, আমারে তুমি অশেষ, এ রে 
তরী দিল খুলে প্রভৃতি । 

নবপঞ্চতাল (১৮ মাত্র )--জননি, তোমার করুণ চরণখানি। 

খম্পক (€মাত্রা) আমারে যদি জাগালে, €পয্েছি ছুটি বিদায় 



৫২. রবীন্দ্র-গীতি 

দেহ, বিপদে মোরে রক্ষা করো, আবার এর] ঘিরেছে, শ্রাবণ 

ঘন গছন মোহে, কোথায় আগো কোথায় ওরে আলো, ধায় যেন মোর, 

যেতে যেতে একলা পথে প্রভৃতি । বষ্টী (৬ মাতা! )--স্যামল ছায়। 

নাই বা গেলে, আমার জ্বলেনি আলো, নিদ্রা্ভারা বাতের এ গান, 

আমার ুঁবনতে৷ আজ হলো! কাঙাল, বিদায় নিয়ে গিয়েছিলাম গ্রভৃতি। 

এগুলির মাত্রা ভাগ ২+৪, তাহাকে উল্টাইয়া পুথক 

ভাগের (৪+২) গান- হৃদয় আমার প্রকাশ হোলো। এই সমস্ত 

তালই রবীন্দ্রনাথের 'ব্রহ্ষণঙ্গীত এবং গীতাগ্লি রচনার সময়, 

প্রথম রচিত হ্য়। অনেক গানে প্রথম অক্ষর ছাড়িয়। দ্বিতীয় অক্ষরে 
90:55 দিয় ছন্দোবৈচিত্র্য হুষ্টি করিয়াছেন। যেমন--(১) তুমি তো 

সেই যাবেই চলে, (২) আবার যদি ইচ্ছা করো, (৩) পূর্ণ টাদের 
মায়ায়, (৪) দখিন হাওয়! জাগে প্রভৃতি । 

বাংল। গানে ছুই প্রকার সঙ্গত সম্ভব--বিষুপুরী ঠেকা 
এবং ঢাকাই ঠেকা | রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ সুরের আদর্শে রচিত 

গানগুলিতে প্রচলিত বিষুপুরী ঠেকাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্ত 

তাহার মুদুগতির নবতন গীতিভঙ্গীর উপযোগী স্থরলঙ্গত তাহার দ্বায়া 

সম্ভব নর); সেজন্য--রবীন্দ্-সঙ্গীত শঙ্গতের জন্য একটি বিশেষ তারের 

যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। 



সঙ্গীতের বন্ধান ও মুক্তি 

আমাদের প্রাচীন সঙ্গীতের কতকগুলি নিয়মপ্রথা কবির মনোমত 

ছিল, আবার অনেকগুলির ব্যতিক্রম করিয়া তিনি সঙ্গীতের মুক্তিদানে 

প্রথামী হইয়াছিলেন। এ সঞ্ষন্ধে বিভিন্ন সময়ে তিনি তাহার গানের 

দংকপনের ভূমিকা স্বরূপ অনেক কথাই বলিয়াছিলেন। পূর্ব প্রবন্ধেই 

এ মন্বদ্ধে কিছু আলোচনা! করা হইয়াছে । 

সময়ানুবন্তিভা _ভারতীয় সঙ্গীতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট তাহার 

সময়ান্ুবাগ । প্রতি বাগরাগিণীর গাহিবার এবং শুনিবার জন্য ভিন্ন 

ভিন্ন সময় নির্দিষ্ট আছে। তাহার নিরিষ্ট কালের বাহিরে সেই রাগিণীর 

চর্চা ভারতীয় সঙ্গীতে নিষিদ্ধ! প্রথমে সুচনায় খতু এবং সময়ের 

অন্ুবস্তী করিয়া তাহাদের সৃষ্টি হয়, তাহার পর £8016010 অনুসারে 

আমাদের মন গেই রীতি স্বীকার করিয়া! লইম়াছে। দরবারী আমলে 

যখন হিন্দু সঙ্গীত সম্পূর্ণ পরিব্িত হইয়। নবরূপ লাভ করে--তখনও 
নেই কালান্ুযাযনী রাগিণীনিরদেশ বজায় থাকে । আমার্দের বৈচিত্র্া- 

পিপাপী মন ফড়ধতুর রূপপরিবর্তনেঞ সারাদিনের নানা সময়ে 

নানা ভাবে আবিষ্ট হয়। সকালবেলায় শান্ত শৌন্দর্যের মধ্যে 
যে সুর মনে ভালে! লাগিবে, সন্ধ্যার শ্রান নীরবতায় সে 

অন্ভূতির হন বদল। কধির উক্তি--“আমাধের গরণীরা ভৈর়োন্ে 

টোড়িতে স্থর বাধিয়া বলিলেন, ইহ! নকালবেলার গান। কিন্ত 

তাহার মধ্যে সকালবেলার নবজাগ্রত সংসারের নানাবিধ ধ্বনির 

কি কোনো নকল দেখিতে পাওয়া যায়? কিছুমাত্র না। তবে 

উৈরোকে টোড়িকে সকালবেলার রাণী বলিবার কী মানে হইল? 



€৪ রবীন্দ্র-গীতি 

তাহার মানে এই, সকালবেলাকার সমস্ত শব ও নিঃশব্দতাঁর অস্তরতর 

সঙ্গীতটিকে গুণীরা তাহাদের অন্তঃকরণ দিয়া শুনিয়াছেন। সকাল- 

বেলাকার কোনো বহিরঙ্গের সঙ্গে এই সংগীতকে মিলাইবার চেষ্টা 

করিতে গেলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে ।” 

আমাদের শান্্মতে ভোরবেলা হইতে গভীর রাত্রি পর্দ্যস্ত প্রতি দণ্ড 

অন্থসারে রাগরাগিণীর কালনির্দেশ এই রকম--(১) উষা (ভোর ৪ট। 

হইতে সাড়ে ৫ট1), সোহিনী, মালকোষ। (২) প্রভাত (সকাল 
সাড়ে ৫টা হইতে ৬া)-_-ললিত (সাড়ে ৫টা হইতে সাড়ে ৬্টা) 

ভৈ'রে, ৩) পূর্বাহ্ব (৬টা হইতে ৮টা) টভরবী, রামকেলী, 
(সকাল ৮টা হইতে ১০টা1) বিভাস, দ্রেবগিরি, কুকভ, আলেয়া, 

সর্ফরর্দী, (সকাল ১০ট। হইতে ১২টা) সিন্ধু, কাফি, তোড়ি, আসোয়ারী, 

সিন্ধুরা, (৪) মধ্যাহ্ন (বেলা ১২ট1 হইতে ১টা) সারঙগ, গৌড়সারং 
ও সামস্তসারঙ ( বেলা ১ট। হইতে ২ট] ) মূলতান, মূলতানী। 

৫৫) অপরাহ্ন (বেল ২টা হইতে ৪ট1) বারোয়া, পিলু (বিকাল ৪টা 

হইতে ৬টা ) পূরবী, গৌরী (৬) সন্ধ্যার রাগিণী পূরবীর সময় বর্ধিত 
করা যায়; সায়াহ্ছ (সন্ধ্যা এটা হইতে ১০ট।) কল্যাণ, ইমণকল্যাণ, 

জয়-জয়ন্তী অহ, ভূপালী, ইমনভূপালী, হাশ্বীর, শ্যাম, কেদার]। 

€৭) ব্রাত্রি (১০ট1 হইতে ১২ট1) কানেড়া, বাগেঞ্রী, সাহানা, পাহাড়ী, 

থাশ্বাজ, ঝি'ঝিট, পরজ, বাহার, (৮) নিশীথ (রাত্রি ১২টা হইতে 

৪টা) বেহাগ, শঙ্কর], বসম্ত, মেঘ, মেঘ-মল্লার, স্থরট, স্থুরটমল্লার, 

দেশ, বসস্ত ! (৯) সারাদিনমান--গোৌড়মল্লার, বাউল সুর, কীর্তন স্থর। 

কবিগুক বলিয়াছেন £- 

“আমাদের দেশের সংগীতের এই বিশেষত্বটি আমার কাছে বড়ো 

ভালো লাগে। আমাদের দেশে প্রভাত মধ্যাহ্ন অপরাহ্ণ সায়াহ্ন অধ 

রাত্রি ও বর্যাবসস্তের রাগিণী রচিত হইয়াছে । সেরাগিণীর সবগুলি 
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সকলের কাছে ঠিক লাগিবে কিনা জানি না। তা হউক, কিন্তু বিশ্বে- 

শ্বরের খানমহলের গোপন নহবত খানায় যে কালে কালে খতুতে খতুতে 

নব নব রাগিণী বাজিতেছে, আমাদের গুণীদের অস্তঃকর্ণে তাহা গ্রবেশ 

করিয়াছে । ব।হিরের অন্থরালে যে একটি গভীরতর অন্তরের প্রকাশ 

আছে আমাদের দেশের টোড়ি-কানাড়া তাহাই জানাইতেছে |» 

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ অংশটি এই নানা! খতুর নানা! বেলার 
গানেই বিরাজমান । রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর গানের নামকরণ কা! 

যায়_-খাতুমজলের গানঃ | প্রতি খতুতে তাহার প্রাকৃতিক পরিবেশে 

আমাদের মনে স্বতন্ত্র ও নৃতন ভাবের কুটি হওয়া স্বাভাঁবিক। 

প্রাচীন হিন্দুসঙ্গীতেও এই খতু অনুযায়ী রাগিণী নির্দেশ করা 
হইয়াছিল- 

(১) গ্রীক্ম দীপক বা পঞ্চম রাগ এবং ললিতা, শোভিনী, কামোদী, 

কেদারী, কল্যাণী, ও ভূপালী রাগিণা (২) বর্ধা_-মেঘ রাগ 'এবং মল্লারী, 

সৌরটা দেশাক্ষী, সারঙী, মধুমাধবী ও বড়হংমিক1 রাগিণী (৩) শরৎ_ 
৫ভরব এবং ঠভরবী, বামকেলী, বঙ্গালী, কপিঙ্গা, মঙ্গলিকা ও সিন্ধু | 

(৪) হেঘস্ত--মালকোষ ও কৌশিকী, টক্কা, মুদ্রাকী, বাগীশ্বরী, 

নাটিকা ও গ্তর্জরী, ৫৫) শীত-শ্রীরাগ ও ধনান্ী। ত্রিবণী, মালবী, 

গৌরী, জয়তশ্রী, মালবস্রীী ডে) বসম্ত--হিন্দোল ও পৃরিয়, জয়ন্তী, 

দেবগিরি, ককুভা, বেলাবলী প্রভৃতি । কবিও সাধামত এই বীতি 

বজায় রাখিয়াছেন। 

ভাবান্ুবন্তিভা _গান হৃদয়াবেগের বহিঃপ্রকাশ ! আমাদের অন্তরের 

ভাবোচ্ছাসকে প্রকাশ করি কখনও কাব্যের মাধামে, কখনও 

শিল্পকলার মাধমে; কিন্তু সংগীতের মধ্য দিয়া তাহার প্রকাশ সর্বাপেক্ষা 

আবেগাত্বক। আমাদের হ্বদয়ভাবের বৈচিত্র্য আছে, সুতরাং একই 

স্রের মাধ্যমে তাহার নানারঙ্গ প্রকাশ সম্ভব নয়। বিভিন্ন সুর বিভিন্ন 
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মনোভাবকে প্রকাশ করে ; কিন্তু ভাষায় গ্রকাশ অপেক্ষা অনেক গভীরতর 

প্রকাশ হয় স্থরের সহায়তায়, স্থরের ভাষায় । কবি্ুরু বলিয়াছেন-_ 

“কিন্ত সংগীতে তো আমরা তেমন করিয়। বাহিরের দিক দিয়া 

দেখিতে চাই না। প্রেমিক ঠিকটি কেমন করিষা অন্ঠভব করিতেছে 

তাহ! তে! আমার জানিবার বিষয় নহে । সেই অগ্ভূতির অস্তরে 

অন্তরে যে-সংগীতটি বাজিতেছে তাহাই আমর] গানে জানিতে চাই ।” 

এই ভাষাতীত স্থরের শক্তি অতি প্রবল, £১০5৮:৪০6-কে 

০0915০:566-এ পবিণত করিবার ক্ষমতা একনাত্র স্থরেরই আছে। 

রন বস্তুর অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় স্থরও সহজ ভাবে সোজাহজি তাহার 

বক্তব্যকে গ্রকাশ করে না; যতটুকু বলে তাহার চেয়ে অনেক 

ংশই বলে না, সেইটুকুই কল্পনা করিয়া লইতে হয়, ভাষাতীত 

ভাবব্যগ্ুনাতেই তাহার সার্থকত1। কবির কথায় 
“আমাদের হৃদয়োচ্ছাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই আসাদের কঠস্বরের 

বেগ কখনো মু কখনে। প্রবল হইয়া উঠে । কিন্থ, গান তো! স্বভাবের 

নকল নহে; কেন না, গান আর অভিনয় তে। এক নিনিষ নয়। 

অভিনয়কে যি গানের সঙ্গে মিলিত করি তবে গানের বিশুদ্ধ শক্তিকে 

আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়। হয়।” 

গানে হৃদয়ভাবকে স্থরেরই সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে প্রকাশ করাই 

বিধেয় ; অভিনয় বা ৪০6101,-এর সাহায্য গ্রহণ করা রবীন্দ্রনাথের 

মতে কলা-লক্ষমীর অপমান, ঙাহার ফাধ্যের গণ্তীতে অন্ত রসের 

অনধিকার প্রবেশ 

“আমরা অশ্রবধণ করিয়া কার্দি ও হাস্য করিয়া আনন্দ করি, 

ইহাই স্বাভাবিক । কিন্তু, দুঃখের গানে গায়ক যদি সেই অশ্রুপাতের 
ও সের গানে হান্তধ্বনির সহায়তা গ্রহণ করে, তবে তাহাতে 
ংগীতের সরম্বতীর অবমানন| কর] হয় সন্দেহ নাই ।" 
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কিন্তু ভাঁহ! ম্বাভাবিক নয় ;স্থুর কেবল আোতার উপভোগের জন্য নয়, 

গায়কেরও ভাব প্রকাশের পথ। আমাদের কীণ্তনগানের বিরহের সুর 
কেবল শ্রোতাদের নয়, চিরকাল গায়ককেও সমানে কাদাইয়া আপি- 
তেছে। বিলাতী হাসির গানে গায়ককে শ্রোতাদের সঙ্গে 
হানিতে যোগদান করিতে হয়। গীতিনাটা বা যাত্রার বেলায় 
হৃদয় ভাবের স্থর-সহযোগে শুধু নয়, সুরে এন্ফেসিস দিয়া গ্রকাশই 
প্রধান অবলম্বন। কবি তাহার প্রতিবাদ করেন _- 

“কিন্তু স্বরে ও কে জোর দিয়া, ঝেৌক দিয়া, হৃদয়াবেগের নকল 
করিতে গেলে মংগীতের সেই গভীরতাকে বাধ] দেওয়া হয়। সমুদ্রের 

জোয়ার ভাটার মতো! সংগীতের নিজের একট। উঠানামা আছে, কিন্তু 
সে তাহার নিজেরই জিনিষ, কবিতার ছন্দের মতো সে তাহার 

সৌন্দধ্যনৃত্যের পদবিক্ষেপ, তাহা আমাদের হৃদয়াবেগের পুতৃলনাচের 

খেল] নহে |” 

কবির 'বাল্সীকিপ্রতিভা'র সকল হ্থরের স্থঙিই কিন্তু এইভাবে । 

স্থরের এই শ্রেণীর হিম্ন ভিন্ন ভাবপ্রকাশের অধিকার আমাদের 

শাস্ত্রে স্বীকার না করা হইলেও কবি তাহার গানে স্ুরকে নানারনের 

প্রকাশে কিছুটা! প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সংগীতের এ আ্রণীর 
বন্ধনডোরের সদ্ধান পাইয়াছিলেন কৰি বিলিতি সংগীতের বিস্তৃত 

লীলাক্ষেত্র হইতে । পাশ্চাত্য জগতের সকল স্থবেই অভিনয়গ্রবণতাই 

প্রধান সহায়! আমাদের দেশের সংগীতের বহিরঙ্গের আনন্দ- 
উত্বের সঙ্গে স্থরের ব্যবহারিক যোগ প্রায়ই নাই বলিলেই চলে। 
কারণ আমাদের গানের জ্বর সম্পূর্ণ বিষাদের। কবিও সেই 

কথাই বলেন-- 

“আমাদের সংগীত মানুষের জীবনলীলার ভিতর হইতে উঠে না, 
তাহার বাহির হইতে বহিয়। আসে। আমাদের বিবাহের রাত্রে 
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রশনচৌকিতে 'সাহানা" বাজে । কিন্তু, সেই সাহানার তানের 
মধ্যে যৌবনের চাঞ্চল্য কিছুমাত্র নাই ; তাহ গম্ভীর, তাহার মীড়ের 

ভাজে ভাজে করুণা।% 

ভাগবত মহিমাপ্রচারই আমাদেয় সঙ্গীতের একমাত্র উপজীব্য 

ছিল, উচ্চাঙ্গের হিন্দুস্থাণী প্রাচীন পপ গান হইতে স্থুরু করিয়া 
পল্লীপ্রাস্তের বাউল এবং কীর্তন--সমন্ত গানেরই বিষয়বস্তু ছিল একই । 

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সঙ্গে পার্থক্যটি আরও দুস্তর। আমাদের 

মংগীতের বাহ্যরূপটি খুব বড় নয় অর্থাৎ তাহার কৌশপটাই 
একমাত্র অবলম্বন নয়; তাহার হৃদয়-ভাবের প্রকাশ-বৈচিত্রাটাই 

প্রধান বিষয়। তবে অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে তাশ্ার পার্থক্য কোথায় ? 

গান কি আবৃত্তি করিলে চলিতে পারে ? কিন্তু গানের আয়োজনে 

আছে বহু বৈচিত্রয,_-তাহার ক্রররূপ, তাহার ছন্দোবৈচিত্র্য ও 
গতি, তাহার স্থরগাষার দ্বতন্ত্্ অনুভূতি । পাশ্চান্য সঙ্গীতে 

আকৃতিগত্ত লীলা-বৈচিত্র্যের অবকাশ নাই; তাহার লু৪001গর 

চাপে বহিরঞ্গের রূপটি যাত্ত্রিক; অন্তরঙ্গের রূপ৪ অন্বস্থ। 

কবি বলেন, "আমার মনে হয়, বুতৎ বুহবন্কধ ৈম্তল যেমন 

করিয়৷ চলে এই সংগীতের গতি সেইরূপ; ইহাতে শক্তি আছে, 
কিন্তু লীলা নাই। কিন্তু, তাই বলিয়া সমস্ত মুরোপীয় 

সংগীত-পদার্থটাই যে এইশ্রেণীর, তাহা বলিলে সত্য বলা 

হইবে না। অর্থাৎ ফুরোপীয় সংগীতে আকাবের নৈপুণাই প্রধান, 
ভাবের রস প্রধান নহে, একথা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।” 

কবি অবশ্য পাশ্চাতা গানের নিগুঢ় রসের কথা ভোলেন নাই । 

তাহাদের গানের আবেদন তাভাদের, দেনন্দিন কম'জীবনের প্রতিচ্ছবি, 

আমাদের দেশের গানের আবেদনের মতন অপাখিব, অপ্রারুত নয়। 

আমাদের গানের সঙ্গে জীবনের কর্মচাঞ্চল্যের যোগ নাই, প্রয়োজনের 
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তাগিদ নাই; তাহার আবেদন সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনের আনন্দ । তাহাকে 

প্রতিদিনের নান৷ কাজে ব্যবহার করিতে গেলে তাহার হ্বধর্শচাতি 

ঘটিবে। কবি বলেন-__ 

“যুরোপের সংগীত যেন মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে 

জড়িত। তাই দেখিতে পাই সকল রকমেরই ঘটন1! ও বর্ণনা আশ্রয় 

করিয়া যুরোপে গানের হর খাটানে! চলে ; আমাদের দিশি সুরে যদি 

সেরূপ করিতে যাই তবে অদ্ভূত হইয়। পড়ে, তাহাতে রস থাকে না। 

আমাদের গান ধেন জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টন অতিক্রম করিয়া যায়, 

এইজন্য তাহার মধ্যে এত করুণ এবং (বাগ ; সেই রহস্তলোক 

বড়ে। নিভৃত নিজ'ন গভীর-_-সেখানে ভোগীর আরামকুগ্জ 'ও ভক্তের 

তপোবন রচিত আছে, কিন্তু সেখানে কমনিরত সংসারীর জন্য 

কোনে! প্রকার স্থব্যবস্থা নাই ।" 

এই কারণেই আমাদের শাস্ত্রাহগ গান কোনদিনই প্রাকৃত 

উপভোগের বস্ক হয় নাই, তাহাকে কাজের প্রয়োজনে লাগানো সম্ভব 

নয়। আর লৌকিক গান অর্থ।ৎ কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি 

গানেও সাংসারিক মুল্যের কোন সন্ধান মিলিবে না; তাঁহাতেও 

বৈরাগ্যেরক্ প্রতিচ্ছবি ! 

আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত - কবি চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্থরকে কাজে 

লাগাইতে, তাহার অনেক গানেরই বাবহারিক মুল্য আছে। 

কাজের গ!ন, খেলার গান, চাষ করার গান, ফুল তুলিবার গান, জল 

আনিবার, গান, নীচের গান, উৎসবের গান প্রভৃতি নানা বঙ্গের গানের 

নাম এই প্রসঙ্গে করিতে হয়। 

জন্ম হইতে মৃত্যু পধ্যস্ত জীবনের নান! উপলক্ষকে ম্মরণীয় ও রোচনীয় 

করিবার জন্য তাহার বহু আহুষ্ঠানিক গান আছে। €১) হেনৃতন 

দেখ! দিক ৫২) হে চির নৃতন--প্রভৃতি তাহার জন্মদিনের গান। 



৬০. রবীন্দ্র-গীতি 

(১) সমুখে শান্তি পারাবার (২) মরণ সাগর পারে €৩) কেযায় 

অমৃতপখযাত্রী (৪) কেন রে এই দুয়ারটুকু (৫) এ মরণের সাগরপারে 

(৬) আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু প্রভৃতি তাহার শোকদিবস্র 

গান। নববর্ধ, বর্ষশেষ প্রভৃতি উপলক্ষে মাঙ্গলিক গান--এসো 

হে বৈশাখ, বর্ষ গেপ বৃথা, বর্ষ ওই গেল চলে প্রভৃতি । 

শিশুদের আশীর্বাদে তাহার গান “ইহাদের করো! আশীর্বাদ, 

(ঝি'ঝিট )। 

চাষের গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আমর! চাষ করি আনন্দে। 

আয় রে মোর1 ফপল কাটি। ফিরে চল মাটির টানে। 

যেমন-- আমর। চাষ করি আনন্দে । 

মাঠে মাঠে বেল। কাটে একাল হতে সন্ধ্যে । 

রৌদ্র ওঠে, বুষ্টি পড়ে, বাশের বনে পাছা নড়ে, 

বাতাপ ওঠে ভ'রে ভরে চষা মাটির গন্ধে ॥ 

»৩৩৬ সালের বধামঞঙ্গলে বৃক্ষরোপণের গান-মঞ্বিজয়ের কেতন 

উড়াও শূন্যে, আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুর দল প্রভৃতি । 

শুভ-বিবাহের উপলক্ষে ফরমাইশী গান অনেক--৫১) জগতের 

পুরোহিত তুমি (খান্বাজ ), (২) তুমি হে প্রেমের রনি 
€ জয়জয়স্তী ), (৩) ছুই হৃদয়ের নদী ও শুভদিনে শুভক্ষণে (সাহান] ), 

(৪) দুটি প্রাণ এক ঠাই (মিশ্র ছায়ানট )।, €৫) শুভদিনে এসেছে 

ঠ&োহে (বেহাগ ) (৬) স্থখে থাক আর সখী ধর € ইমন ভূপালী ), 

(৭) যে তরণীপানি ভাসালে ছুঙ্গনে (ভূপালী ), (৮) দুজনে এক হ'য়ে 

যাও, (৯) তাহার অসীম মঙ্গললোক হ'তে, (১৯) নবজীবনের 

ষাত্াপথে দাও ৫১১) প্রেমের মিলন দিনে স্ত্যসাক্ষী 
(১২) ন্ুমলী বধূ এবং (১৩) আজি এ সন্তান ছুটি মিলিছে 

তোমার (জয়জয়স্তী)। 
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অভিনন্দনের জন্ত গান রচন! করিয়াছিলেন--"রা অধিরাজ 
তব ভালে" এবং 'বলজননী মণ্দিবাঙ্গন মঙগলোজ্জল আজ হে" । 

অতিথি জনের আমন্ত্রণে 'সবারে করি আহ্বান ; দুভিক্ষের ভিক্ষার 

জন্য 'আজি কাদে কারা ওই শুনা যায়” অন্ধদের গাহাধ্যার্থে 

গীতোৎ্সবে রচনা করেন “আলোকের পথে প্রতৃ”॥ বুদ্ধদেবের 
জন্মউত্সবে 'হিংমায় উন্মত্ত পৃথথী* এবং যীশুধুষ্টের জন্মদিনে তাহার 

শদ্ধাগ্লি একদিন যারা মেরেছিল তোমা গিয়ে এবং ওই 

মহামানব আলে' (ভবে )। 

এই শেণীর কাজের গানের স্থটি মুরোপীয় ভাবস্পর্শে। কৰি 

বলেন-_ “আমার বিশ্বাস, সংগীতেও আমাদের সেই বাহিরের সংশ্্রব 

প্রয়োজনহইয়াছে । যুরোপীয় সংগীতের স্গ ভালো করিয়া পরিচয় 

হইলে তবেই আমাদের সংগীতকে আমর সত্য করিয়া বড়ে! করিয় 
ব্যবহার করিতে শিখিব 1৮ 
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রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমবিকাশের ধারার ভানুসিংভঠাকুরের পদাবলী 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবধারার অন্নদরণে 

বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে কাবা ও সঙ্গীতরচনার নবপ্রয়াস 

দেখা গিঘাছিল? শ্রীমধুস্থদন শুধু ভাবের অন্নকরণ করিয়াছিলেন 
'ত্রজাঙ্গন।” কাবো, ভান্কুমিংহ ভাবে ও ভাষায় পদ্দাবলী-সঙ্গীত- 

সাহিতাকে নবজীবন দান করিয়াছিলেন। 

সংখ্যায় যদিও অন্ন, কিন্তু স্বরলালিতো বিশেষতঃ কলবঙ্কারে 

ভান্ুদিংহের কয়টি গান চিরকাল রবীন্দ-সঙ্গীতের বৈশিষ্টোর পরিচায়ক । 

কিশোর রবীন্দ্রনাথকে রপাবিষ্ট করিয়াছিল মধাযুগীয় বৈষ্ণব 

কবিতার বিচিত্র ভাষা । বি্বাপতি ঠাকুরের মৈথিলী ভাষার 

পদ এবং পরবর্তী কবিগণের অন্স্থত ব্রজবুলিতে রচিত 

কীর্তনাঙ্গপদগুলির ভাষা, শবালগ্কার, ভঙ্গীবৈচিত্রা, সুরলালিতা 

রবীন্দ্রনাথকে ব্রজভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। 

কবি এ সময়েই শ্রীশ মজুমদারের সহযোগিতায় 'পদরত্বাবলী" নামে 

বৈষ্বগানগুলির সংগ্রহ এবং সম্পাদনাও করিয়াছিলেন (১২৯২ )। 

বৈষ্কব কবিগণের রমমাধনা ও তাহাদের পরমাত্ার গ্রতি প্রেমাতি 

প্রকাশ পাইয়াছিল পদাবলীতে। "গান দিয়ে যে তাহার চরণ 

ছোওয়! যায়”-_-এই সতা অন্থপরণ করিয়া এই মহাজনগণ সারা 
জীবন তপন্যা করিয়াছিলেন ।' ভানুসিংহের গানে কেবলমাত্র অন্ধ 

অনুকরণ ছাড়! কোন সাঁধনা নাই, আস্তরিকতাও নাই ; মৌলিকত! ত 

নাই-ই। বৈষ্ণব পদাবলী ভক্ত কবিদের সাধন পথের পাথেয়; এগুলি 
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তাহাদের উপাস্তের উদ্দেশে গীতাঞ্চলিগ্রদান। বৈষুব গীতির 

রচনায় ও উপভোগে তাই কেধলমাত্র ভক্তজনেরই অধিকার । 

ভানুপিংহ ছদ্ম-প্রমিক মাত্র, ভক্ত তে] মোটেই নহেন। কাজেই 

একমাত্র শব্ষচয়ন ও সেগুলির অনবদ্য বয়ন ব্যতীত ভান্ুসিংহের 

পদাবলী মহাজন পদাবলীর ধারারক্ষণের যোগ্যতা অজণন 

করে নাই। লাহিত্যের দিক হইতে এই রচনাগুলির যে যুল্যই 

থাকুক, সঙ্গীতের দিক হইতে ইহার মুলা যথেষ্ট । কীর্তনের সরে 

উদগীত না হইলেও পদ1বপীর স্থরের প্রতিধ্বনি আমাদের মুগ্ধ করে। 
একটি বিষয়ে ভান্ুদিংহ বেশ বৈচিত্র্য আনিয়াচেন, মরণকে 

দয়িতরূপে কল্পনা করিয়া । ভাজুমিংহের পদাবলীর প্রায় সবই বিরহের 

গান; এ রকম বিরহের হ।-হুতাশ মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কবির একপ্রকার 

বিলাস মাত্র। তাহারই চরম অভিব্যক্তি “মরণকে শ্ামরূপে 

আহ্বান? । ইহাও আপগিম্লাছে ইংবাজ রোমান্টিক কবিদের প্রভাবে । 

ভাঙলিংহ ঠাকুরের পদগুলি বৈষ্বপদাবলীর মতই কেবল পড়িয়া রম 

গ্রহণের জন্ত নর, যেন গাহিবার জশ্তই রচিত; তাই গানের তালই 

ব্যবহৃত হইতেছে কবিতার ছন্দে, সবর আপনি রূপ পাইতেছে 

আবৃত্তিতেই ! 

মস্থণ চিকণ কথার আতিশয্যের জন্য অনেক সময় সুর ব্যাহত 

হইয়াছে । ভাম্-মিংহের গানে ইহ1 একটি দোষ! পরবতীমময়ে যখন 

রবীন্দ্রনাথ ক্ষণিক। ও মহুয়ার বড় কবিতাগুলিতে স্থরসংযোজন 
করিরাছিলেন, তখন এইরূপ কথার বানুল্যের জন্ত গানের মধ্যবর্তী 
স্থরেরই নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভাহ্ছসিংহের গানে রবীন্দ্রনাথ তাহ 

করেন নাই, কাজেই কয়েকটি গানে স্থুর ক্লান্তিতে নামিয়াছে। 

কবি চ্যাটারটন “নু [২০৮/11৫, ছন্সনামে মধ্যযুগীয় 7২001091506 

অবলম্বনে কবিতা লিখিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহারই মত 



৬৪. রবীন্দ্র-ীতি 

“ভান্গসিংহ" ছন্ননাঁমে [:00281201০ বৈষব জগতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা 

করিয়াছিলেন। গানগুলির সেই 1২017080610 38012100154 মনে 

রাখিলে গনগুলিতে আরোপিত রসমাধুধ্যের সন্ধান মিলিবে। 
কথিত আছে, এই পদপগ্ুলি যখন প্রকাশিত হয় € ১২৯২ ) তখন 

রসিকলমাজ এইগুলিকে কোন বিস্বাত প্রাচীন কবির রচন1 বলিয়া! মনে 

করিয়াছিলেন । রবীন্দ্রনাথ তাহার “জীবনস্থাতিতে এই বিষয়ে উল্লেখ 

করিয়াছেন_- 

“ভান্গুসিংহ যখন ভারতীতে বাহির হইতেছিল, ডাঃ নিশিকাস্ত 

চট্োপাধ্যায় তখন জামাঁনীতে ছিলেন। তিনি যুরোপায় সাহিতোর 

সহিত তুপন! করিয়া আমাদের দেশের গীতিকাব্য নম্বন্ধে একখানি চটি 

বই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ভান্তপিংহকে তিনি প্রাচীন পদকতণ- 

রূপে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন |” 
ভাঙগসিংহঠাকুরের গানের ভাবধারা বৈষ্ণব কবিগণের সম- 

গোত্রীয় নয় বলিম্ব! রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাহার “ভান্ুসিংহ পদাবলী'র 

সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দিপ্ধ ছিলেন । ষ্টাহার নিজের কথার-_ 

“ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইযা বা কিয়া দেখিলেই তাহার 

মেকি বাহির হইয়া পড়ে । তাহাতে আমাদের দেশি নহবতের 

প্রাণগলানো ঢাল। সুর নাই, তাহ! আনকালকার সম্তা আর্সিনের 

বিলাতী টং টাং মাত্র ।” 
কবিতারূপে এগুলি হয়ত অনুকরণ মাত্র, কিন্তু সুরে এইগুলি 

সাথক স্থট্টি। সুরের জন্যই পদাবলীর পদগুলি কোনদিনই বিস্বৃত 

হইবে ন।--স্থরই ভানুসিংহ কবির পদগুলির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবে। 

স্বরে যদিও রবীন্দ্রনাথের এমন কোনে। চাতুধ্য প্রকাশ পায় নাই, কিন্ত 

সহজ সরল বপিয়াই তাহার! সার্থক হইয়াছে । ইহার আধা পরিচিত 

ভাষা স্থরকে মিষিক না করুক, রোমান্টিক করিয়া তুলিয়াছে। 



ভানুসিংহ ঠাকুরের গান ৬৫. 

ভাহু-পদাবলীর সর ভাবে ভাষায় পরবর্তী অনেক গানকে 
প্রভাবাদ্বিত কৰিয়াছে। | 

এই পদাবলীর স্থর যোজন! হ্ইগ্লাছে রচনার অনেক পরে, ১৩১* 

লালের কিছু পূর্বে ১০টি গানে স্বর সংযুক্ত হইয়াছিল। অন্য গানগুলির 
স্থরও হয়ত প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন তাহার সন্ধান মিলে না। 

(১) শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘট] (শ্বরলিপি-ফেতকী); সুর--মল্লার। 

সাধারণ কীতনের ন্যায় “সজনী গো” বলিয়! গানটির একটি আখর 

আছে-_স্বরলিপিতে তাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে। মধ্যবতী শ্বরভঙ্গ, 

অন্তরায় স্বরচ্ছেদ বহু স্থলে কীত'নের কথা স্মরণে আনে । স্থরের 

ভ্রত লয় এবং বর্ধার উপযোগী রিমঝিম শব্ধ বরষার জলধারার 
প্রতিধ্বনি জাগায়। 

(২) মরণ রে তু মম শ্যাম সমান স্থর-_-ভৈরবী; তাল-_. 

একতাল।। পুর্বে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র গানটিতে স্থুর যোজিত করিয়াছিলেন। 
পরবতী সময়ে মধ্যে মধ্যে বিরতি সংস্থান করিয়া গানটির ভাবের 

ক্ষতি করিঘ্াছেন। (৩) কে| তৃঁছ বোলবি মোয়--গানের স্থর ইমন 

কল্যাণ; একতালা। মরণ রে তু দম এবং এ গানের রীতি 

প্রায় একই | 

(9) শুনলো শুনলো বালিকা (স্বরলিপি--সরলাদেবী সম্পাদিত 

শত গান ); স্থুর-ভৈরবী। তাল খেম্টা। ভৈরবী স্থুরে গানটিতে 

প্রভাতকালীন বিরহবেদন! মূর্ভ হইয়া উঠিতেছে, মাঝে মাঝে স্থরের 
মুচ্ছনায় যেন দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে স্বরের মাত্রা মূর্ত হইতেছে। 

(৫) সজনি সজনি রাধিক1 লে। (শ্বরলিপি_-শত গান) ইহার স্থুর-- 

মাজ, তাল--কাওয়ালী। (৪+৪--৮ মাত্রা)। এই বাগে কবির 
আর কোন গান নাই। 

(৬) গহন কুম্থমকুঞ্জ মাঝে (স্বরলিপি, গীতিমালা) গানটি 



৬৬ রবীন্দ্র-গীতি : 

জ্যোতিরিজ্জনাথ ঠাকুরের "অশ্রমতী* নাটকে ব্যবহৃত হয়। স্থর-_ 

বি'ঝিট, কাওয়ালী। 

(৭) আজু সখি মুহু মুহু (স্বরলিপি গীতিমাল! ) সুর বেহাগ, 
তাল কাওয়ালী। গানটি গ্গ্যোতিরিন্ত্রনাথের গীতিনাট্য ঘ্ধ্যানভঙ্গে” 

ব্যবহৃত হয় এবং সেই সময়ে তিনি স্ুরটি পরিমার্জিত করিয়াছিলেন। 

(৮) "বসন্ত আওল রে মধুকর গুণ গুণ, অমুয়া মপ্তরী”-_গানটিরও 

স্কর অপ্রচলিত, স্থর-বাহার। ০) সতিমির রজনী, সচকিত 

সজনী মিশ্র জয়জয়ন্তী ) এবং ৫১০) বজাওরে মোহন কাশী 

€ মূলতান ) প্রভৃতি গানের স্থর বিশিষ্টতা অর্জন না করিলেও স্থমধুর। 

হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে ( ললিত ), বাদল বরখন নীরদ গরজন 

( মল্লার ) প্রভৃতি ভানুপিংহের অন্তগানগুলির সুর সম্ভবতঃ কবির 

প্রদত নয়। 

রবীন্দ্রনাথ তাহার রচিত নয়, এমন আরও দুইটি ব্রজবুলি গানে 

স্থর় যোজনা করিয়াছিলেন। একটা বিগ্ভাপতির প্রসিদ্ধ পদ-__"'এ সখি 

হমারি দুখের নাহি ওর,” এবং অপরটী গোবিন্দ দাসের £-- 

সুন্দরী রাধে আওব বনি। ব্রজ-রমণীগণ মুকুট মণি ॥ 

বি্ভাপতির পদটার কথ রবীন্দ্রমানসে অক্ষয় হইয়া ছিল, বহুবার 

নানাস্থত্রে তাহা স্মরণ করিয়াছেন । স্থরসংযোজনের কথায় কৰি 

উল্লেখ করিতেছেন-- “কখনো ব। ঘনঘোর বর্ধার দিনে ঠামেণনিয়ম- 

য্তরযোগে বিদ্তাপতির “ভরা বাদর মাহ ভাদর” পদটাতে 

মনের মতো! স্বর বসাইয়া ব্ধার রাগিণী গাহিতে গাহিতে 

বু্িপাত-মুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন ক্ষ্যাপার মতো কাটাটয়া 
দিতাম |” বৈষ্ণব মহাজনদের যোজিত বিস্তাপতির পদটার প্রচলিত 
স্থর-_-জয়জয়ন্তী মল্লার, একতালা। ববীন্দরনাও তীহার গানে 
ধল্সারকেই ব্যবহার করিয়াছেন? তাল রূপক । 



ভান্ুসিংহ ঠাকুরের গান ৬৭ 

অপর গানটি গে।বিন্দ দাসের রচনা; কিন্তু প্রচলিত পদাবলীত্বে 

ব্যবহৃত কবিতা বা পদটির সুর তিনি ল'ন নাই, রবীন্দ্রনাথের সুর- 

যোজিত পদটি জ্যোতিরিজ্্রনাথের “বপস্তলীলা” নাটকে আছে। 

প্রচলিত মহাজনী সুর ছিল ধীর লয় বেলোয়ার, তেওড়া ; ভা 

সিংহের হর ভৈরবী, কাওয়ালী। 

রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলি কার্তনাঙ্গের গান নয়, বাংলার কীর্তনের 

যে সকল ধর! প্রচলিত আছে তাহাদের কোনটির সঙ্গে এগুলির মিল 

নাই। কীর্তনের আখর তাহার এসব গানে নাই । 

বোধ হয়, ইচ্ছা করিয়াই রবীন্দ্রনাথ ভাম্গপিংহের গানগুলিকে 

কীর্তনের স্ুরলয়ে রাখেন নাই; রাখিলে গানগুলির বিশেষত্ব থাকিত 

না। গানগুলি ভারতীয় রাগসঙ্গীতের শুদ্ধধারায় রচিত, বিলাতী 

অথবা অশাস্ত্রীয় সবরের কোনই প্রভাব এইগুলিতে নাই। 

ভাম্ুপিংহের গান রবীন্দ্রনাথের অপরাপর সমস্ত গান হইতে সম্পূর্ব 
পৃথক । রবীন্দ্র-স্ঙ্গীতের নিজন্ব ধারার উদ্ভবের পূর্বে রচিত বলিয়৷ 
অথব! সুরের অন্ুকুল পদধিশ্যাসের জন্য অথবা ভাদার বিজাতীয়তার 
জন্য, যে কারনে ভোক্, এগুলি বিশিষ্টতা অর্জন করিয় রহিয়াছে । 



কৈশোরকের গান 

রবীন্রনাথের অনবগ্ধ সঙ্গীত প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের পূর্বেষ্ট নানাভাবে 
তাহার সৃচন! দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ভাসিংহ ঠাকুরের গান ও 

বাস্ধীকিপ্রতিভার পূরের যুগটি তাহার গানের উদ্ঠোগপর্ব 
(0:60919001 5:৪৫০), কবি এ সময়ের নামকরণ করিয়াছিলেন-_ 

“কৈশোরকের যুগ ।” কবিরপে তখনও তিনি অপরিচিত, রবীন্দ্র 

সঙ্গীতের তখনও স্থুরখ্যাতি লাভ হয় নাই । 

ঠাকুরবাড়ীর সুরলোকের সঙ্গীতপরিবেশে একটি কিশোর তখন 

সবেযাত্র যোগ দিয়াছেন, বাড়ীর সর্বত্র তখন সুরের হাওয়া বহিতেছে ; 

দাদারা, দিদির আর আত্মীয়পরিজন সবাই সুরের চর্চায় রত। প্রভাত 

রবি” তাহার মধ্যে স্থান পাইতে ব্যগ্র হইলেন। দাদা জ্যোতিরিন্ত্রনাথ 

সাগ্রহে সযত্তে হাত ধরিয়া তাহাকে দলে টানিয়। লইলেন। 

সাগবেদের মত ওস্তাদের কাছে যাহাকে গান শেখ! 

বলে, সেরূপ একনিষ্ঠভাবে গীতিচর্চা কবির ভাগ্যে কিন্তু 

কোনদিনই হয় নাই; বাড়ীর আদুরে ছোট ছেলে কোনদিনই শাসন 

শৃঙ্খল! বা! বাধাবন্ধনের মধো ধরা দেন নাই, পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট 
থাকিলেও স্থরদীক্ষা তাহার জন্মগত । কবি বলিয়াছিলেন, তিনি 

বালাকালে চুরি করিয়া গান শিখিয়াছেন। শিখিবার মতো করিয়া 
গান তিনি কোনদিনই শিখিবার স্থুবিধা পান নাই, তাই 

কতকগুলি প্রাথমিক স্থর-ভ্রান্তি তাহার গানে চিরকালই রহিয়া 

গেলে! । 

জ্যোতিরিন্্র কবির কণ্ঠে বীণাবাদিনীর আসনখানি দেখিয়াছিলেন'। 
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তিনিই কবির কে সুরলক্্মীরও প্রতিষ্ঠা করিলেন, রবীন্দ্র সঙ্গীতের 

প্রথম যুগের গুরু দায়িত্ব ছিল সম্পূর্ণ তাহারই | 

কথা রবীন্দ্রনাথের রচিত এবং স্থর সম্পূর্ণ জ্যোতিরিজ্রনাথের 
পরিকল্পিত এমন গানও অনেক আছে; মিশর বাগেশ্রী, খেমটাতে এই 

রকম একটি গান-_কে যেতেছিস্ আয়রে হেথ! হ্ৃদয়খানি যা” না দিয়ে। 
(১) মা একবার দাড়াগো হেবি চন্দ্রানন (ভৈরবী, মধ্যমান) 

(২) খুলে দে তরণী (বাহার) (৩) সখা সাধিতে সাধাতে কত 

স্থথ তাহা বুঝিলে ন। ( গৌড় সারঙ, খেমট] ) (৪) সেই তে! বসম্ত ফিরে 
এল হৃদয়ের বসন্ত কোথায় (বাহার) (৫), প্রমোদে ঢালিয়! দিন মন 

(আড়ান।) প্রভৃতি এই শ্রেণীর জ্যোতি-রবির মিলন-সঙ্গীত | 

হিন্দী গান হইতে ভাঙ্গিয়া এই ধারায় ছুই' ভাইয়ে মিলিয়! 
প্রথম গান রচনা করিলেন-মোতিয়া যাঙ্গা দে- শ্লানমুখে কেন 

বল প্রিয়ে (স্থরট, তেওট )। জয়জয়ন্তী রাগিণীতে (কাওয়ালি ) 

''ভাগিয়ে দে তরী তবে নীল সাগর'পরি"--গানটিও তাহাদের 

সম্মিলিত রচন।। 

কবি নিঙ্জের শুরঞ্ঞানের সম্বন্ধে চিরকালই কেমন যেন সন্দিপ্ধ 

ছিলেন । সঙ্গীতসজ্ৰের বাধিক উত্সবের অভিভাষণে তিনি ভয়ে ভয়ে 

বলিয়াছেন--“'“তারপরে সহসা যখন সংবাদপত্রে দেখলেম, এ সভায় 

নর্বলাধারণের নিমন্ত্রণ আছে এবং আমার বক্তৃতার বিষয়টি হবে 

ভারতীয় সঙ্গীত,-তখন আমি বুঝিলেম মনে-_এ আমার পক্ষে 
একটা সঙ্কট। বাল্যকাল থেকে আমি সকল বিগ্যালয়েরই পলাতক, 

ছাত্র, সঙ্গীত-বিষ্ভালয়ের আবার হাজিরা বই দেখলে দেখা যাবে 

আমি অধিকাংশ কালই গরহাজির ছিলেম।” তাহার গান-স্থষ্টির 

ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, বাহির হইতে তাগিদেই 

তিনি উৎসাহ পাইয়াছিলেন, বাড়ীতে গীতি অভিনয়ের জন্ত, সঙ্গীত 
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পত্রিকার জন্য, দাদাদের নাটকের জন্য তাহার গানের ফরমাইস হইত। 
কথাগুলিই তিনি রচনা করিতেন এবং স্থরট1! কি ভাবে আসে 

কৌতৃহলের সহিত তাহাই লক্ষ্য করিতেন । ছেলেবেল! হইতেই কবির 

সৌক্ঠ্যের জন্য খ্যাতি ছিল, মহিলামগুলীর আসরে তাহার আমন্ত্রণ 

হইত। তিনি বলিয়াছেন-- আমি ছুই-একট1 গান গাহিলাম। তখন 

আমার বয়স অল্প, কগন্বরও সিংহগর্জনের মতে! স্থগভীর ছিল না। 

অনেকেই মাথা নাড়িয়। বলিলেন--তাঁইতো, ভারি মিষ্টি গলা ।” 

ভোয়কিন কোম্পানীর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর বিশ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহাদের ব্যয়ে “বীণাবাদিনী' নামে একটি সঙ্গীত- 

পত্রিকা সম্পাদনা! করিতেন, বাংলাদেশে তাহাই প্রথম সঙ্গীত- 

পত্জিক। তাহাদের প্রথম জীবনের অধিকাংশ গানই এই 

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই গানগুলিই ১৩০৪ সালে “স্বরলিপি গীতি- 

মালায় সঞ্চলিত হয়। জ্োতিরিক্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, 

অক্ষয় চৌধুরী এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৮টি গানের স্বরলিপি 

এইগুলিতে আছে; সব গানগুলির স্বরপিপিই জ্যোভিরিজ্রই 

করিয়াছিলেন । ভূমিকায় সম্পাদক বলিয়াছেন-_“"রবীন্দ্রনাথের লৌকিক 
প্রেমাদি-বিষয়ক ৬৮টি গানের অতি সহঙ্গ স্বরলিপি আছে ।৮ 

'বীণাবাদিনী'তে কেবলমাত্র তাহাদের বাড়ীর গানই বাহির 

হইত তাহা নয়, সেকালের সকল প্রসিদ্ধ গানেরই স্বরলিপি 

প্রকাশিত হইত; অতুলপ্রপাদ সেনেরও অনেক গানের স্বরলিপি 
ভ্রীমতী সরল! দেবী এই পত্রিকায় করিয়াছিলেন । 

বীণাবাদিনীর পর আর একটি সঙ্গীত মাসিক £আনন্দসঙ্গীত 

পত্তজিকা” প্রতিভা দেবী প্রকাশ করেন (১৩২০ শ্রাবণ)। রবীন্দ্রনাথ 

মিজে শ্বরলিপি করিতে জানিতেন না। (সেম্প্রতি “একি সত্য' গানের 

তীস্কার ব্বকৃত একটি ব্বরলিপি অবশ্ত পাওয়া গিয়াছে) 
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কিশোরী চাটুয্যের পাঁচালীগান হইতেই কবি প্রেরণা পাইয়া- 

ছিলেন তাহার “কালম্গগয়া' এবং 'বাল্মী কিপ্রতিভা"র । কবি বলিয়াছেন-- 
“আমার পিতার অনুচর কিশোরী চাট্রয্যে এককালে পাচালীন্ব 

দলের গায়ক ছিল। সে আমাকে পাহাড়ে থাকিতে প্রায় বলিত--. 

আহা দাদাজি, তোমাকে যদি দলে পাইতাম তবে পাচালীর দল এমন 

জমাইতে পারিতাম, সে আর কি বলিব। শুনিয়া আমার ভারি লোভ. 

হইত--পাঁচালীর দলে ভিড়িয়৷ দেশ-দেশাস্তরে গান গাহিয়! বেড়ানোট। 

মহা একট। সৌভাগ্য বলিয়া বোধ হইত। সেই কিশোরীর কাছে 

কতকগুলি পাচালীর গান শিখিয়াছিলাম, “ওরে ভাই, জানকীরে 

দিয়ে এসো বন”, প্রাণ তো অন্ত হল আমার কমল গ্বাখি,, 'ভাবো 

শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে নিতান্ত কৃতান্ত-ভয়াস্ত হবে তবে ।”-- 

কবির স্বতির সেই পাঁচালী গানগুলির অধিকাংশই 'দাশরখি 

রায়ের রচনা; দাশু রায়ের গ্রাঘা সবরের সঙ্গে বিশ্বকবির সম্বন্ধ 

সেইখানেই । সেইরূপ দুটি গান-_ 

সুরট--কাওয়ালী 
ওরে ভাই, জানকীরে দিয়ে এস বন। 

যে লক্ষণ করি নিরীক্ষণ, রে লক্ষ্মণ! বিপদ ঘটিল বিলক্ষণ ! 

আলিয়া-_-একতাল! 

প্রাণ তো! অন্ত হ'লে! আজি আমার কমল আখি । 

একবার হৃদয় কমলে দাড়াও দেখি ॥ 

রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রথম গান সরোজিনী (১৮৭৫) নাটকের 

'জল্ জল্ চিতা'। ইহার স্থরটি অহ একতালা) জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই 

সংযোজিত । জ্যোতিনিক্রনাথ বলিতেছেন--“রাজপুতমহিলাদের চিতা- 

প্রবেশের ঘে একটি দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্বে আমি গন্ছে 

একটা বন্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। গগ্ভ রচনাটি এখানে 
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একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া কিশোর রবি আমার ঘরে আসিয়া 

হাঁজির। রবীন্দ্রনাথ সেই বক্ৃতাটির পরিবর্তে একটা পান রচনা 

করিয়া দিবার ভার লইলেন এবং তখনই খুব অল্প সময়ের মধোই 

“জল্ জল্ চিতা” গানটি রচনা করিয়।৷ আনিয়া আমাদিগকে চমৎরুত 
করিয়া! দিলেন ।” 

জ্যোতিরিজ্্রনাথের 'পুরুবিক্রম* নাটকে রবীন্দ্রনাথের আরও একটি 
আদিম গান সংকলন করা হইয়াছিল, এইটিরও স্বর সংযোজন। 
জ্যোতিবিন্্রনাথেরই (খাসম্বাজ একতালা )। পাগ্াবের পুরু রাজার 

সৈম্তগণের মমর গান-__ 

একন্ত্রে বাধিয়াছি সহশ্রটি মন। এক কাধ্যে সপিয়াছি সহ জীবন। 

দেশপ্রেমের উদ্দীপনা কবি অল্প বয়স হইতে গানে প্রকাশ 

করিয়। আসিতেছেন। প্রথম যুগে হিন্দুমেলা এবং অন্যান্ত জাতীয় 

আন্দোলনের জন্য রচিত তাহার বনু স্বদেশী গান আজ বিশ্বৃত 

হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে (১) ভারত রে তোর কলঙ্কিত ( ভৈরবী ), 
(২) অয়ি বিষাদিনী বীণ] (বাহার), €৩) শোনো শোনে। আমাদের 

ব্যথা ( দেশখাঙ্বাজ ), €৬) একী অন্ধকারে এ ভারতভূমি, (৫) ঢাকে। 

রে মুখচন্দ্রমা € গোঁড়মল্লার )» (৬) দেশে দেশে ভ্রমি তব 
(বাহার ), (৭) কেন চেয়ে আছ গো মা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগা । 

কৈশোরের আর একটি গান “শুন নলিনী, খোলো গো স্বাখি” 

€ ললিত খেমটা ) সাবলীলগতি' প্রভাত-সঙ্গীতে'র কৰিতার ধারায় 
রচিত--- 

শুন নলিনী খোলো গো আখি, ঘুম এখনে ভাঙিল না কি,, 
দেখো, তোমারি দুয়ার-পরে, সখি, এসেছে তোমারি ববি 

ঠিক এই ভঙ্গীতেই রচনা তাহার একটি অপ্রচলিত গান গৌরী 

য়াগিণী, কাওয়ালিতে- 



(কশোরকের গান ণও 

আমি স্বপনে রয়েছি ভোর, নথি, আমারে জাগায়ো না। 

আমার সাধের পাখী--যারে নয়নে নয়নে রাখি | রর 

ছয় মাত্রার 'খেমটা'ই ছিল কবির টৈশোরকের অতিগপ্রচলিত 

তাল : আরও একটি এই তালের “কালাংড়া' রাগিণীর গান আজ 

অপরিচিত রহিয়া গিয়াছে-- 

ভালবাদিলে যদি সে ভাল না বাসে কেন সে দেখা দিল । 

বিহারীলাল চক্রবর্তীকে বল! হয় রবীন্দ্রনাথের কবিগুরু! কবিও 

সে কথা সম্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন, [0108701০ ভাবময় 

কাব(সঙ্গীত-লোকের স্বষ্টি প্রথম এই দেশে বিহারীলালেরই প্রতিভায়। 

কবির কৈশোরের সুরে তাহার প্রভাব আছে। কবির উত্ভি--পতিনি 

ভাবে ভোর হইয়! কবিতা শুনাইতেন, গানও গাহিতেন। গলায় যে 

তাহার খুব বেশী স্থর ছিল তাহা নকে, একেবারে বেস্রাও তিনি 
ছিলেন না-_যে স্ুরটা তিনি গাঠিতেছেশ তাহার একটা আন্দাজ 

পাওয়! যাইত। তাহার কের সেই গানগুলি এখনে মনে পড়ে-- 

“বালা খেলা করে চাদের কিরণে” “কেরে বালা কিরণময়ী ব্রহ্মরদ্ধে, 

বিহরে | তাহার গানে স্থর বসাইয়া আমিও তাহাকে কখনে। 

কখনো! শুনাইয়া যাষ্টতাম 1” 

বিহারীলালের যে গানটির কথা কবি স্মরণ করিয়াছেন সেটি--. 

বালা, খেলা করে টাদের কিরণে, ধরে না হাসিরাশি আননে। 

ঝুরু ঝুরু মৃদব বায় কুস্তল উড়িয়ে যায়, | 
টাদা আয় আয়, আয় চায়--গগনে। কোলাংড়া,_-খেম.টা) 

“বাল্সীকি-প্রতিভার কোনো কোনো গানে 'সারদামঙগলে'র 

ভাব ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে । 

মেজ দাদা সত্ন্দ্রনাথের সন্ধে আমেদাবাদে কবি কিছুদিন ছিলেন, 

সেই সময়ে তাহার স্বতঃস্,ত গানের যুগের শ্চনা হয়ঃ কবি বলেন-__ 



৭8 রবীন্দ্র-গীতি 

প্শুরুপক্ষের গভীর রাত্রে সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা 

ঘুরিয়া বেড়ানো আমার একটা উপদর্গ ছিল। এই ছাদের উপর 

নিশাচর্ধ করিবার সয়ই আমার নিঙ্গের স্বর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি 
রচনা করিয়াছিলাম! তাহার মধো, 'বলি ও আমার গোলাপ বালা! 

গানটি এখনো আমার কাব্যগ্রস্থের মধো আসন রাখিয়াছে।» 

সেই গানটি-_-“বলি ও আমার গোলাপবাল।' বেহাগ, খেমটায় রচিত। 

ছোট বেলায় কেন জানি না, গোলাপ ফুলটি কবির গানে বিশেষ 

আদর পাইয়াছে! আরে ছুটি গোলাপের গান-বল গোলাপ মোরে 

বল ( পিলু ) এবং গোলাপ হোথা ফুটিয়ে আছে ( পিলু )। 

কবি বলিতেছেন-_-“এইরূপ একট! রাত্রে আমি যেমন-খুশি ভাঙ্গা 

ছন্দে একট গান তৈরী করির়াছিলাম--তাহার প্রথম লাইন 

উদ্ধত করিতেছি--নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়, ধীরে ধীরে 
অতি ধীরে গাও গো। ইহার বাকি অংশ পরে ভদ্র ছন্দে বাধিয়া 

পরিবধিত করিয়। তখনকার গানের বহিতে ছাপাইয়াছিলাম” ।-- 

“নীরব রঙ্গনী দেখে গানটির সুর (মিশ্র আডাঠেক1) জ্যোতি রিন্তর- 

নাথেরই সংযোজিত। 'বন্গি ও আমার গোলাপবালা”__রবীন্্রনাথের 

কথা ও সংযোজিত সবরের প্রথম গান । 

কবির সঙ্গীত-প্রতিভার পরিচয় প্রথম দেশবাসীকে দিয়াছিলেন 

'নঙ্গীত মুক্তাবলী'তে নবকান্ত চট্টোপাপ্যায়। তাহার তবিষ্বৎ বাণী আজ 

সফল হইয়াছে-_“ইহার সঙ্গীতে অনেক রকম নৃতন সর ও নৃত্তন ভাব 
মন্নিবিষ্ট দেখা যায়। কত যে কুন্দর জিনিস ইহা হইতে বাহির 

হইয়াছে এবং আরো কত যে বাহির হইবে কে বলিতে পারে?" 



রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য 

প্রতিভা-ম্পশে বহু তুচ্ছ গ্রাম্য বস্তও সুন্দর হইয়! উঠিতে পারে! 
বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতি রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের স্পর্শে অপূর্ব র্প 
পাইয়াছে। যাত্রা, কথকতা, পাচালী রবীক্জনাথের হাতে এই যুগে নবজন্ম 
লাভ করিয়াছে। তাহার গীতিনাট্য এবং পালাগানগুলি আমাদের 
পুরাতন লৌকিক উতসবাজেরই মাজ্জিত রূপ। তাহার নৃত্যনাটাগুলিও 
বাংলার সেই পুরাতন গানের আসরের শ্মুত্তিই বহন করিতেছে । 

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার শেঠ রূপটি প্রকাশ পাইয়াছে কাব্য 
ও নাটকে। তাহার লঙ্গীত এই কাব্যেরই অন্তর্গত! কাব্য 
তীহাকে বিশ্বজমী করিয়াছে, সঙ্গীত তাহাকে জনবল্পভ করিয়াছে। 
নাটক তাহার মিষ্টিক সাধকতা ও আধ্যাত্মিক মনোভাবের পরিচয় 
দিয়াছে। গীতিনাটো তাহার প্রতিভার বিভিন্নদিকের শুভমন্মিলন 
ঘটিয়াছে; তাহার নাটকের মধ্যে গীতিনাট্যগুলিই চিরকাল জন- 
বল্পভতা অঞ্জন করিয়াছে। প্রথম যৌবনের একটি গীতিনাটো 
তাহার যে প্রতিভার বিকাশ হয়, শেষজীবনে অন্ত একটি গীতিনাট্যে 
সেই প্রতিভার পূর্ণপরিণতি দেখা যায়। 'বাল্মীকিপ্রতিভা এবং 
'নৃতানাট্য চগ্ডালিকা'র মধ্যবর্তী সময়ে ক্ুটনোনুখ পদ্মের এক একটি 
দলের মত তাহার বিভিন্ন পালাগানগুলি বিকশিত হইয়াছে। | 

প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে যে যাত্রাগানের পালার 
প্রচলন ছিল, তাহাকেই আধুনিক রঙ্গীলয়ের নাট্যাভিনয়ের প্রাথমিক 
রূপ মনে করা হয়। প্রাচীনতম যাত্রার পাল! 'কুষ্চযাত্রা' বা কফ 
ধামালী”*-বড়ু চত্তীদাসের শ্ররুষণকীর্তন' এই ধ।গারই নিদর্শন। 



৭৬. রবীন্-গীতি 

শ্রীচৈততন্তাদেব স্বয়ং এই যাত্রাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিতেন। 

পরে বাংলার যাত্রার পাল! তাহারই জীবন ও শ্রীক্জের ব্রজলীলা 

অবলম্বনে রচিত হইতে লাগিল। বৈষ্ণবধশ্মের মহাসমারোহের 

যুগে বৃন্দাবনের রঙ্গলীলা বা “কালীয়দমন” এবং “নিমাই সন্ন্যাস ছিল 

যান্তার সর্বজনপ্রিয় অভিনয়; দর্শকগণ ধন্মেরে আবরণে আনন্দই 

উপভোগ করিত। ইংরাজ আমলের প্রথম যুগে যাত্রগানের প্রধান 

পালা হইল প্রারত প্রেমের 'বিগ্ভান্ন্দর'_-তাহার পর ক্রমেই 
নাট্যাভিনয়, যাত্রাভিনয়ের স্থান গ্রহণ করিল। 

অপর একখ্রেণীর আসরের গানের প্রচলন ছিল, তাহাতে 

অভিনয় মুখা না হইয়া গল্পকাহিনীর স্থত্রে গাথ। গীতাবলীই প্রধান 

লক্ষা হইয়াছিল। এইগুলিকে বলা যায় “পালাগান, ! পাঁচালী, 

পাপাকীর্তন প্রভৃতি এই ধারার অন্তর্গত। মঙ্গলগানগুলি চেগী- 
মঙ্গল, মনসামজল, ধশ্মমক্ল) এই পালাগানের প্রাচীনতম নিদরশন ; 

মনসাম্ল, পূর্বববর্গে “মনপার ভাপান' নামে আজও প্রচলিত । 

এই পালাগানগুলিতে মূল গায়ন থাকিত একজনই? যাত্রার মতন 

ঘটনাসংস্থানের মধ্য দিয়া এগুলি ব্ূপাদিত হইত না, গায়ক নিজেই 

পাঁচালীগানে নানাবেশে আসরে যাতায়াত করিতেন। অঙ্চালনাষ 

দ্বার] বূপাভিনয় (৯০০7) পাঁচালী গানের বিশেষত্ব । কীর্তনের 

পালার আসারে সাপারণত: অভিনয়কে যথাসম্ভব এড়াইয়া যাওয়া 

হইত। কীর্তনের পালার কাহিনীও আগাগোড়। স্থরেই সংগ্রথিত। 

পাচালীগান হইতেই তর্জী-আধ্যা এবং কবির গানের উদ্ভব। স্থুরে 

প্রশ্নোত্তর ও বাদাহ্থবাদ তর্জা-গানের বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন চধ্যাগানের 

রহস্যময় ইর্গিতকেই আধ্যা গান বহন করিয়! আনিতেছে, তর্জাগানের 

আধ্যাত্মিক রহশ্যময়তা নাই, আছে কেবল প্রহেলিকার ঢউট]। 

, থিয়েটারের যুগে যাত্রা অপাংক্তেয় হইয়া! গেল, তখনই উদ্ভব 



রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য শর 

ইইল গীতাতিনয়ের। গীতাভিনয়ের নাট্যে অর্থাৎ গীতিনাট্যে 

প্রাচীন বাংলার গানের সকল ধারারই অন্বর্তন হইয়াছে । ঘ্ুরোপীয় 

অপেরার (097৪) অশ্নক্রণে সেই সময়ে গীতাভিনয় স্ষ্টি হইত । 

হোরেপসিয়ম লবেডফ নামে একজন রুশ বাংল! নাট্যাভিনয়ের স্থত্রপাত 

করেন। সেই সময়ে “সহুরের যাত্রা'রও প্রচলন হইয়াছে, নৃতন 

নৃতন যাত্রার পালার হ্ৃষ্টি হইতেছে, এইগুলির মধ্যে গীতিনাট্য 

“কমলেকামিনী', “নলদময়স্তী', “দক্ষযজ্ঞ, প্রভৃতি জনপ্রিয়তা অঞ্জন 

করিয়াছিল। হরিযোহন রায় ছিলেন সেইধযুগের শ্রেষ্ট অপেরা- 

রচয়িতা ; তাহার নিজের কথায়-"অপেরা অর্থাৎ বিশ্বদ্ধ গীতিক', 

এ পধ্যস্ত কেহই গ্রণয়ন করেন নাই । বনু দিবস হইল, আমি 

জানকীবিলাপ নামে একখানি গীতিক1 রচন1] করি। স্বর্গীয় বাবু 

শ্যামাচরণ মল্লিক মহাশয় নিক্ঞ ব্যয়ে সমধিক উৎসাহের সহিত উক্ত 

গীতিকায় অভিনয় কারয়াছিলেন । ফলতঃ তৎকালে জানকী- 

বিলাপখানি কথঞ্চিৎ অপেরার আদর্শন্বরূপ হইয়াছিল |” 

রাজরুষ্ রায় গীতিনাটো খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । তাহার 

পরে জ্যোতিরিজ্রনাথের যুগ। জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুরই আধুনিক 
গীতিনাট্যের প্রবর্তক জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ প্রায় সকল বিষয়েই 

রবীন্দ্রনাথের অগ্রগামী এবং পথপ্রদর্শক, তাহার গীতিনাট্যের 
অন্ুকরণেই কবির অন্ুপ্রেরণা ! “ভারত সঙ্গীত সমাজ' নামে একটি 

গীতিসংসদের অভিনয় উপলক্ষে তাহার রচিত তিনটি পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্য 

স্থবিখ্যাত-_পুনর্বসস্ত (১৮৯৯), বসস্তলীলা ও ধ্যানভঙ্গ (১৯**)। 

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাটা--বাল্লীকিপ্রতিভা (১৮৮১) এবং কালমুগয়। 

€ ১৮৮২) তাহার পৃর্ধেবেই রচিত--এই ছুইটিতেও জ্যোতিদ্ষিন্্রনাথের 

' প্রত্যক্ষ সহযোগিতার কথ! কবি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন । 

 জ্যোতিরিজ্রের পুনর্বসস্ত, ধ্যানভঙ্গ এবং বসস্তলীলার আর 



৭৮ রবীন্দ্-গীতি 

ববীন্রনাথের প্রথম যুগের গীতিনাট্যের 75015101006, গতিগপ্রককৃতি 

এবং স্র-প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ একই রীতির, গানের স্থজে গাথা হইত 
নাটোর মালা, নাটকের জন্যই হইত গানের,আয়োজন । 

জ্যোতিরিন্দনাথের পিয়ানোর সবে এই নাটক ছুইটির গানের 

স্থপ্ি, তাহার কথায় “এই সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর 

রচনা করিতাম। সবরের অন্তব্ধপ গান তৈরী হইত। সাহিত্য 

এবং সঙ্গীতচর্চায় আমাদের তেতল] মহলের আবহাওয়া তখন 

দিবারাত্রি সমভাবে পূর্ণ হইয়া থাকিত। রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম 

রচনা কালমুগয়া গীতিনাটা এবং তাহার দ্বিতীয় রচনা বাল্মীকি- 

প্রতিভা গীতিনাটোও উক্তরূপে রচিত স্থরের অনেক গান 

দেওয়! হইয়াছিল।" 

হৃদ্য়ভাখকে শবে প্রকাশ এই গীতিনাট্যগুলির বিশেষত্ব! 

নানাশ্রেণীর সবরের সাহাযো, নানারাগরাগিণী এবং ছন্দ অবলম্বনে 

বিভিন্নপ্রকার মনোভাবের প্রকাশ করা হইয়াছে ; আক্ষেপ, বিদ্বেষ 

স্বণা, অনুরাগ, উল্লাস প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মনোভাব বিভিন্ 

সবরের সাহায্য প্রকাশ কর। হইয়াছে ! 

কবির উক্তি "ধাহার! এই গীতিনাট্যের অভিনয় করিয়াছেন, 

তাহারা আশা করি একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে. সঙ্গীতকে 

এইন্ধপই নাট্যকাধ্যে নিযুক্ত করাটা অসঙ্গত বা নিম্কল হয় নাই। 

বান্মীকি প্রতিভ| গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত । মুরোপীয় ভাষায় 

যাহাকে অপেরা বলে বাল্সীকি প্রতিভা তাহ নহে । ইহা স্বরে নাটিকা 

অর্থাৎ সঙ্গীত ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাটা 

বিষয়টাট্ফ সুর করিয়া! অভিনয় .করা হয় মাত্র। স্বতন্ত্র সঙ্গীতের 

মাধুধ্য ইহার অতি অল্লস্থলেই আছে।” এই নাটক হইতেই কবির 
জমার কুজপাত। 



রবীক্্নাথের শীতিনাট্য লিজ 

মায়ার খেলা সম্পূর্ণরূপে কবির' নিজস্ব সবরের ধারাহুবর্তী। 
মাযার খেলার নাট্য-বিষয় অসংবন্ধ, স্থরেই তাহার পরিপর্ণ নার্থকতা! 

“ইহার অনেক কাল পরে মায়ার খেলা বলিয়া আর একট! গীতিনাট্য 

লিখিয়াছিলাম, কিন্তু মেটা ভিশ্নঞজাতের জিনিষ । তাহাতে নাট্য 

মুখ্য নহে, গতই মুখ্য । বাশল্মীকি প্রতিভা ও কালমুগয়া যেমন গানের 

স্তরে নাটোর মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের স্তরে গানের 

মাল । ঘটনাশ্োতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হদয়বেগই তাহার 

প্রধান উপকরণ। বস্ততঃ মায়ার খেল। যখন লিখিয়াছিলাম তখন 

গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়া ছিল ।৮ (রবীন্দ্রনাথ) 

মায়ার খেলার গানগুলি বিচ্ছিন্নভাবেই স্ন্দর, কিন্তু সমগ্র 

নাটকটি এমন একট] মেয়েলী ন্তাকামিভরা, যে অভিনয়ে শ্বাচ্ছন্দোর 

অভাব অনুভূত হয়। অবশ্ট নাটকটি মেয়েদের জন্যই রচিত, “সখী- 

সমিতি' নামে একটি মহিলাসংসদের অভিনয়ের জন্যই মায়ার খেলা 

রচিত হয়। এইরকম মেয়েলি ঢঙের সধীনাটা ঠাকুরবাড়ীতে পূর্বে 

আরও রচিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি স্বর্ণকুমারী দেবীর 

'বসস্ত উত্সব ৫১৮৮৯), অগ্ঠটি জ্যোতিরিজ্রের “মানময়ী? | 

বসন্ত উৎসবের কাহিনী “মায়ার খেলারই' ধরণের, ছুই সী এবং 

ছুই সার প্রপয়ের ও মিলনবিরহের কাহিনী । সরলাদেৰী 

এই গীতিনাট্যের অভিনয়ের উল্লেখ করিতেছেন-_“রবীন্র- 

নাথের বিলেত নিবাসকালেই আমার মায়ের রচিত বসস্ত উৎসব 

গীতিনাট্যের অভিনয় জ্যোতিবিন্্নাথের অধ্যক্ষতায় অনুষ্টিত হয়ে- 

ছিল।” তাহাদের বাড়ীর গীতিঅভিনয় পরিচালনা করিতেন 

জ্যোডিরিন্দ্রনাথ । দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে তাহারই জীবনস্থতিতে বলা হইয়াছে 

(পৃঃ ১৫৭)--"জ্যোতিবাবু স্থর রচনা করিতেছিলেন ও অক্ষয়বাবু 

ক্রমান্বয়ে তাহার সঙ্গে একটির পর একটি গান বাধিয়া যাইতেছিলেন।. 



৮৬ _ ব্লবীন্দ্র-গীতি 

এই একদিনকার রচিত গানগুপি হইতেই, পরে মানময়ী নামে 

একখানি গীতিনাট্্য প্রস্তত হইয়াছিল।” মানময়ীরই মার্জিত 

রূপ পুনবসন্ত। “বিবাহ উৎপব' নাযে আর একটি কবিভ্রাতৃদ্বয়ের 

রচিত গীতিনাটোর কথ। ইন্দির। দেবী উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের 

এসব নাটকের অধিকাংশই জ্যোতিবিন্ত্র-প্রবতিত সংসর্বগুলিতে 

অভিনীত হইয়াছিল। 

জ্যোতিরিজ্রের গীতিন!টাগুলিতেও কবির রচিত বহু গান আছে। 

মায়ার খেলার সঙ্গে রবীন্দ্র-গীতিনাট্যের প্রথম যুগের অবসান; 

তাহার পর বহু দিন পরে শেষজীবনে কবি পূর্ণাঙ্গ তিনখানি গীতিনাট্য 

রচনা করেন--কিস্তু এইগুলির পরিচয় 'নৃত্য-নাট্যের নামে ! কিন্তু কবি 

নিজে নাচিতে জানিতেন না এবং নুত্য সম্বন্ধে তাহার ধারণাও স্পষ্ট 

ছিল না। সেই কারণে এইগুলিকে “নৃত্যনাট্য না বলিয়! গীতিনাট্য 

বলিলে অন্যায় হইবে না। তবে চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, এবং চণ্ডালিকার 

গানের স্থর এবং ছন্দ নৃত্যের লীলাগতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। 

'নটীর পূজা" এবং নৃত্যনাটয তিনটির কাহিনীতে বেশ বৈচিত্র্য 

আছে, প্রতিটিই নাটকরূপে সার্থক ! “নটীর পৃজা' এবং “ফান্তনীঃকেও 

তাহার পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্যের মপ্যে ধরা যায়। কবির সমস্ত নাটকই 

গীতিপুষ্প স্বরভিত। অনেক নাটকেই গীতিবাহুল্য নাট্যরসের কিছুটা 

অন্তরায় হৃষ্টি করে, বিশেষতঃ বূপকনাটা ( 95779011581) গুলিতে 

গীতিবানুল্য অন্তনিতিত তত্বের বাধাস্বরূপ হইয়াছে বলিয়! মনে 

হয়। সামাজিক নাটকগুলিতে অনেক সময় আবার গানের স্থরে 

ভাব্প্রকাশের সহায়তাও হইয়াছে । 

বিদেশী নাটকের কোরান দলের অন্ককরণে কবির প্রায় সকল 

নাটকেই একটি করিয়! গানের দল আছে; এই দলের অধিনায়ক 

রূপে আসিয়াছে কখনও 'দাঠাকুর+, কখনও বা 'ঠাকুরদাদা', কখনও 
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ব1 'ধনঞ্য় বৈরগী”। বাল্মীকিগ্রতিভা এবং কালমৃগর।! গীতিনাট্যে 
এই গানের দলের অংশ গ্রহণ করিয়াছে বনদেবীগণ, মায়ার খেলায় 

মায়াকুমারীগণ আর রূপক নাট্য গুলিতে ঠাকুরদাদার চেলার দল । 

আর একটি ভিন্ন শ্রেণীর গানের পাল ববীন্ত্রনাথের আছে-- 

এইগুলির নাট্যবিষয়টি অত্যন্ত ক্ষীণ-_-গানগুলি স্থন্ম বাচনরীতিতে 

গাথা হইয়াছে, স্ুত্রধারের বা গ্রস্থিকের স্ুরবিহীন ভাষণই সম্বল; 

এইপ্চলিকে গীতিনাটা না বপিরা "গানের পালা” বলই ভালো। 

এই শ্রেণীর গানের পালা_নবীন, শ্রাবণ গাথা, বর্ধামঙ্গল, শেষবর্ষণ, 

বসন্ত, স্থন্দর, গীন্তোসব প্রতি । এইগ্রলির মধ্যে 'শাপমোচন, 

একটু বিচিত্র ভঙ্গীর, রীতিতে 'নবীন' প্রভৃতির সমশ্রেণীর হইলেও 

ইহার গানগুলির বৈশিষ্টা নৃত্যরঙ্গে। কবি বলিয়াছেন--“ভাবটা 

এই, মনের নানা গভীর আকাঙ্ষা কাহিনীতে রূপকে গানে কূপ নেয় 

ছন্দে বন্ধে, সঙ্গ রচন! করে কল্পনায়, বস্তজগৎ থেফে ক্ষণকালের ছুটি 

নিয়ে কল্পজগতে করে লীল1।” এই পালাগুলিকে বলা যায় তাহার 

গানের চয়নিকা ! পূর্বরচিত ৰিভিন্ন সময়ের এবং অন্যান্ত গীতিনাটিক। 

হইতেই কবি গানের মংকলন করিঘাছিলেন। “নটরাজের খতুরঙ্গশালা? 
এবং “খতুরঙ্গ' এই পালাগানগুশির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ 
করিয়াছে, ষড়খতুর লীলা-বৈচিত্র্য স্থুরে ছন্দে রূপায়িত হইয়াছে । কবি 
বলিয়াছেন--“নটরাজের তাগুবে তাহার এক পদক্ষেপের আঘাতে 

বহিরাকাশে রূপলোক আবনিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাহার 

অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অস্তরাকাশে রমলোক উদ্মথিত হইভে 

থাকে । অন্তরে বাহিয়ে মহাকালের এই বিরাট নৃতাছন্দে যোগ দিতে 

পারিলে জগতে ও জীবনে অথণ্ড লীলার উপলব্ধির আনন্দে মন 

বন্ধনমুক্ত হয়। নটরাজ পালাগানের এই মণ |” 

রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর পালাগানের তিনটি অঙ্গ-_নৃত্য, গীত 
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এবং আবৃত্তি। তাহার প্রায় সকল খতু-গানই এই পালাগুলির অন্তর্গত | 

রাজ।, শারদোংসব, খণশোধ, রক্তকরবীকেও তাহার এই 

খতুরঙ্গের গানের পালার পধ্যায়ে ধরা যায়, কিন্তু এইগুলির বূপকেন 

আবরণে গভীর তত্ব প্রচ্ছন্ন আছে। রাজা বসন্তের, রক্তকরবী 

হেমন্তের এবং খণশোধ ও শারদোত্সব শরতের গানের সঞ্চয়িতা। 

পালাগানগুলি তাহার পানা চঙের বঙ্গলীলার প্রকাশক, এই 

গুলিতে সমগ্র বিশ্বপ্ররূতি খতুউৎসবে যোগদান করিয়াছে, যেমন রাজা, 
কবিশেখর, অর্থসচিব আছেন, সেই সঙ্গে নটরাজ ও তাহার 

সাঙ্গোপাঙ্গ, বেণুবন, আম্কুঞ্জ, শালবীথি, দখিম হাওয়া, বকুল, 

পারুল, মাধবী, পূণিমার্ঠাদ, মালতী, অশোক, পলাশ রঙক্ষেত্রে ভীড় 

করিয়া আছে। খতুনিসর্গ কখনও রুদ্রতাপসের ভূমিকায়, কখনও বাদল 
বাউলের ভূমিকায়, কখনও শারদলম্্রীর রূপে, হেমন্ত সন্ধ্যায় 

অবগুপ্ঠিত বদনে, শীতে কূপণের বেশে, বসস্তে।,কাজার "ভূমিকায় 

আসাযাওয়া করিতেছে । পালাগালের শেষেদ্নটরাজ' দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া 

বলেন--“ভারপরে, প্রশ্নের উত্তর নেই, সব ঢুপ। এই তো! স্থষ্টির 
লীলা । এতো! রূপণের পুজি নয়, এ যে আনন্দের অমিভব্যয়। 

মুকুল ধরেও যেমন ঝরেও তেমনি । বাশীতে যদি গান বেজে থাকে 
সেই তো! চরম। তার পরে? কেউ চুপ ক'রে শোনে, কেউ গলা 

ছেড়ে তর্ক করে। কেউ মনে রাখে, কেউ ভোলে, কেউ ব্যঙ্গ 

করে। তাতেকী আসেযায়? 

গান আমার যায়.ভেসে যায় । চাস্নে ফিরে দে তারে বিদাত ॥" 
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সঙ্গীতের মূল আধিপত্য কথার নয়--স্থরের? স্থরের বৈশিষ্ট্য এবং 

বৈচিত্রোর দ্বারাই গানের মূলা নিরূপণ হয়। রবীন্দ্রনাথের গান মিষ্ট 
বাণীর জন্য অপূর্ব হইলেও, তাহার স্থরের আভিজাত্য ও কম নয়। 

. ভারতীয়, রাগলঙ্গীতের পক্ষে তাহার স্থরের গণ্ডীর বাহিরে যাওয়া 

চলেনা, নির্দিষ্ট নি্নমের ব্যতিক্রম করা রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার। 

ওস্তাদ হিননৃস্থানী গায়করা সুরকৌশল দেখাইতেন, স্থুরকে খেলাইতে 
পারিভেন। কিন্তু তাহার কৌলীন্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তাহাদের 

ছিল না। হিনুস্থানী সঙ্গীত তাই সকলের উপভোগের বস্ত হইয়া 
উঠিত্তে, পারে নাই... সন্ত্রমের পাত্র হইয়াই রহিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায়_“উপম]. যদি, দেওয়া,।চলে তচ্ছলে ,বল্তে. হবে রী সঙ্গীতে 
আছে, একটি একটি, রবের কৌটা 1..ওন্ডাদ, জ্ছুরী ঘটা করে প্যাচ 
দিয়ে ছিয়ে তার, চাক! খোক্পে। আলোর ছটায় ছটায় তাক লাগিয়ে 

দিরে দিকে তাকে-ঘুরিয়ে দেখায়” ূ | 

, হিন্বস্থানী মর্শীতে, তাই নুরবিপ্রবের সম্ভাবনা ছিল কম.। হৃদয়- 

ভাবকে স্থুরে প্রকাশ, করিবার জন্ম সথুর.ছাড়া আর, কোন আয়োজনই 

ছিল না; মেই কারণে স্থরে.বচিন্রাও, ছিল.না-হিন্ুস্থানী গানের 

কালোয়াতরা নিজেদের অস্তরাস্মাকে. গালের সঙ্গে যুক্ত করিতে 

পারিতেন, নাঁ। , রবীন্ত্রনাথ. তাহার গানে কঠের সঙ্গে অস্তরান্ার 

যোগ-সাধন করিয়াছেন। তাহার গান এই ভাবেই নবতম হষ্টি হইয়া 
উঠিযঘ়াছে ; প্রচলিত স্থর-কাঠামোকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে নবকলেবরে 

দগাছ়িত “করিয়াছেন, নানা বর্ণে হুসজ্জিত করিয়াছেন, নব নিব 
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ক্বাগিণীর মিশ্রণ ঘটাইয়াছেন, নব নব ছন্দে, নব নব ভঙ্গীতে, নব 

নব রীতির প্রবন্তনে সঙ্গীতকলাকে লম্মদ্ধতর করিয়াছেন। তাহার 

গানের অপূর্ব কাব্যবাণী অবশ্য এই বৈচিত্র্যের প্রধান সহায়ক, কিন্তু 

তাই বলিয়া সুরের সঙ্গে যে বাণীর রাজযোটক হয়না সে বাণী তিনি 

ংযোগ করেন নাই । তিনি বলিয়াছেন-_ 

“আমার গানের কবিতাগুলিতে বাক্যের আন্থরিকতাকে আমি 

প্রশ্রয় দিইনি, অর্থাৎ সেই সব ভাব, সেই সব কথা বাবহার করেছি 

সুর সঙ্গে যারা সমানভাবে আসন ভাগ ক'রে বসবার জন্েই প্রতীক্ষা 

করে।” 

তাহার অধিকাংশ গানে কাব্যবাণীর প্রাধান্য সত্বেও বহু গানেই 

থয ই মুখা, বিশুদ্ধ স্থরকে সেগুলি স্থন্দর প্রকাশ দান ফরিয়াছে। 

বিশুদ্ধ স্বরে রচিত কবির উচ্চাঙ্গের রাগসঙগীতের নিদর্শন 

স্বূপ উল্লেখ কর! যাম--০১) অমুতের সাগরে (কামোদ, 

ধামার ) (২) আনন্দধার1 বহিছে ভূবনে €(মালকোষ ) €৩) আবার 

এরা ঘিরেছে €(টোড়ি £ ঝম্পক ) €৪) এ দেখা যায় আনন্দধাম 

(সিন্ধু বিজয়) (৫) কামনা করি একাস্তে (দেশকার ), 

(৬) কেন বাণী শব নাহি শুনি €(ভৈরো), (৭) কেরে 

ওই ডাকিছে ( আলাহিয়া ), ৮৮) জয় তব বিচিত্র আনন্দ 

(বন্দাবনী সারঙ ), (৯) জীবনে আমার যত আনন্দ (নায়কী কানাড়া) 

(১) নৃতন প্রাণ দাও (নাচারী টোড়ি) €১৯) বিমল আনন্দে 

জাগো (বাহাছুরী টোড়ি) €১২) ভূবন হইতে ভুবন বাসী এবং তারে 

আরতি করে (বড়হংস সার) (১৩) যে ঞ্রবপদ দিয়েছ বাঁধি কোনাড়া) 

(১৪) রাজপুরীতে বাজায় বাঁশী (য্লতান ) 6৫১৫) এসো হে 

গৃহদেবতা (আনন্দ ভৈরবী ) (১৬) দিন যর্দি হলে! অবসান ; আবার 

এয়! খিরেছে (বৈরাগী টোড়ি ) (১৭) জননি। তোমার করুণ চরণ 
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খানি (গুণকেলি) (১৮) মনে যে আশ। লয়ে €(ঘেঘাবলী ) প্রভৃতি । 

এসব গানে কবির স্থরপ্রচেষ্টা প্রশংসনীয় হইলেও কৃতিত্ব 

বিশেষ নাই । | 
রাগসঙ্গীতের সৌষ্ঠব নির্ভর করে কঠের শৌকুমারধ্যের উপরই । 

দুলভ কবিশক্তির মতন অপূর্ব সৌকষ্ঠোরও তিনি অধিকারী ছিলেন। 
প্রথম বয়সেষে কোন উচ্চারঙ্গের স্থুরকে তিনি অনায়াসে গ্রহণ করিতে 

পারিতেন, তাহার কণ্ঠে উদগীত হইয়া সকল নুবই আপনা হইতে 

বৈচিত্র্য অর্জন করিত। সে যুগের সাক্ষিণী শ্রীমতী ইম্দির৷ দেবীর 

ভাষায়--"প্রথম বয়মে তিনি মধ্যমে বা পঞ্চমে ছাড়া কখনও গান 

ধরতেন না, এবং অবলীলাক্রমে তারা সপ্তকের 'নি' পর্যন্ত গলা চড়াতে 

পারতেন ১ যদিও সাধারণতঃ আমাদের গানে দেড় সপ্তকের বেশী 

লাগে না।” | 48874 রি 

কবির কণ্ঠের সম্বন্ধে, নিজেরও একটি প্রচ্ছন্ন গর্ববোধ ছিল? বনু 
সময়ে-তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করিষ্কাছন-আগর অল্পবয়সের* সে- 

গল। আর নাই, তোথাদর এখন আর. কী শোঁনাব? পেয়েছিলুম 

বটে একট। গলার মত গলা! কিন্তু ভগবান দিয়ে কেড়ে নিয়েছেন, 

এখন কি আর গাইতে ইচ্ছে করে?' * %৮তথন মধ্যমে ধরে 

ছেড়ে দিতুম স্থুর, পাখীর মত সে উড়ে চল্ত স্থরের ধাপে ধাপে পর্দায় 

পর্দায়। এখন কী আর গলার দে অবাধ গতি আছে ষে গাইতে 

ইচ্ছে করবে ?” 

ঠাকুরবাড়ীতে যে সকল নানা শ্রেণীর গুণী সঙ্গীতজ্ঞরা আসিতেন, 

তাহাদের দ্বারাই, প্রথম তিনি গীতিরসে অন্ুপ্রাধিত হু'ন। 
উচ্চাঙ্গের হিন্ুস্থানী ফ্রুপদেক্স সুর” ছন্দ 'অবলঘদে ব্রাহ্মমাজে 

প্রার্থনার জন্য সেই সম্ঘে বছু ব্রদ্ধনঙ্গীত রচিত হয়। রবীন্ত্রনাথও 

প্রথম বয়সে গ্রচলিত ধারায় এই শ্রেণীর ত্রন্মঙ্ীত রচনা করিয়াছেন + 
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তবে এইগুলিতে তাহার নিজস্ব স্থরককৃতিত্ব খুব বেশী গ্রকাশ পায় নাই। 
'অনুচিকীর্য| কাটাইয়া উঠিবার তাগিদ তখনও পা'ন নাই। 

পরবর্তী কালে নব স্থষ্টির উদ্দীপনায় প্রচলিত প্রাচীন স্থুরকে 

ভাঙ্গিয়া, নানা রাগিণী মিশ্রণ করিয়া, নবনব তালের প্রচলন করিয়া 

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তিনি এক বিপ্লব আনিয়া ফেলিলেন। হিন্দুস্থানী 

স্থরের ক্ষেত্র ক্ষণ করিয়াই অবশ্ঠ তাহার এ সঙ্গীতের শস্য ফলান ; 

সে কথা তিনি কখনও অস্বীকার করেন নাই--"হিন্দুস্থানী 

গানের স্বরকে ত আমরা ছাড়িয়ে যেতে পারি-ই না। আমাকেও 

নিজের গানের সবরের জন্যে তার কাছেই হাত পাত্বততে হয়েছে। 

আর এতে দোষের কিছুই নেই। কাজেকাজেই হিন্দুস্থানী 

গান ভাল করে শিখলে তার প্রভাবে যে বাংলা সঙ্গীতে আরও 

নতুন সৌন্দর্যা আসবে এটাই ত আশা। করা শ্বাভাবিক।” 
হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ পদ্ধতির স্থরকে বাংলা কাব্যসঙ্গী,ত প্রথম 

গ্রয়োগ করেন রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)। সঞ্গীত জগতে এই শ্রেণীর 

গানের নাম *শারী মিঞার টপ্পা'। ববীন্্রনাথ তাহার “মায়ার খেলার? 

সুর হ্ট্টির সময় আগাগোড়া এই রকম শোরী মিঞা এবং 

নিধুবাবুর টগ্ার সুরের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
শোরী মিঞার সিদ্ধু খাস্বাজে রচিত টগ্পা ছিল-__ 

ও মিঞ1 বে জানেওয়ালে (তান ) 

আল্ল! কি কলম ফিরিয়৷ নয়চু ওয়ালে ॥ 

নিধুবাবু অনুকরণ করিলেন--যে যাতনা যতনে মনে মনে মন জানে 
পাছে লোকে হাসে শুনে- লাজে গ্রকাশ করিনে ॥ 

রবীন্দ্রনাথ সরে তাহাদের উভয়ের রীতির সংমিশ্রণ করিলেন-- 

| এ পরবাসে রবে কে হায় ॥ € মধামান ) 

 স্ুবীন্ত্রনাথের স্থরের বৈচিআোর সুত্রপাত হইয়াছে রাগিণী মিশ্রণে, 
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নানা প্রকার পরীক্ষামূলক € 759611106191) রীতি (9016 ) 

প্রবপ্তনে। অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বৈচিত্রযপূর্ণ 

অবদান এই স্থরমিশ্রণেই আছে। 

শ্টসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন-_“ন্থষ্টিপ্রকরণ যে মিশ্রণে, সেটা অতি 

প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল আমাদের দেশে। 

যে ভাবে রাগরাগিণী ধরা-বাধা ছাদে বেধে দেওয়া হয়েছে 

(90520219156) প্রাচীন ভারতে তা ছিল না। তখনকার স্থরনষ্টারা 

নতুন রাগস্থষ্টির নব নব সম্ভাবন| সম্পর্কে সচেতন ছিলেন ! 

রবীন্্নাথও এদেরই পদাঙ্ক অনুলরণ করেছেন ।" 

নিজন্ব রীতিতে রাগিণী মিশ্র করিয়া কবি থে সকল বিশিষ্ট স্থুর এ 

সকল গানে স্ষ্টি করিয়াছেন তাহ] সম্পূর্ণ মৌলিক; যেমন--আকুল 
কেশে আসে (মি বারোয়। ও তেরো) শোন শোন আমাদের 

ব্যখ। (দেশ-_-খাথাজ) আমার গোধূলিলগন ( ইমন-_-পৃরবী ) 

আমার মিলনলাগি €বাহার-_বাগেশ্রী) তোমার নামে নয়ন 

মেপিম্ধ (আশ! স্ঠৈরো) হৃদয় নন্দন বনে (ললিতা গৌরী ) এশুধু 
অলস মায়!, খরবায়ু বয় বেগে, ভূবনেশ্বর হে (ইমন তৃপালী) 

হেমস্তে কোন বসস্তেরি বাণী, আকাশ জুড়ে শুনি ( বেহাগ খান্বাজ ) 

ষেরাতে মোর দুয়ার গুলি (সাহানা-__বাহার ) প্রভৃতি । হিন্দুস্থানী 
সঙ্গীত ৪5510011805 করিয়া কবি এ ভাবেই তাহার গানে বাংলার 

বাণী স্থযমা টৈশিষ্ট্ের সঙ্গে সামঞ্থন্ত সাধন করিয়া তগীরখের মতন 
হ্থর স্থুরধুনী বহাইয়াছেন। 

প্রথম বয়মের অনেক গানেও এইরূপ স্থর মিশ্রণ পাওয়া যায়, 

ভবে সেগুলি এমন কিছু বিপ্লবাত্মক হয় নাই। মিশ্রিত রাগিণী 

ফু্টটি পৃথক পৃথক ভাবেই রূপায়িত হইয়াছে, সম্মিলিত হইয়া তৃতীয় 

একটি বিশিষ্ট স্থরে পরিণত হয় নাই। প্রথম যুগের মিশু 
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হারের গান; যেমন--আমার যা আছে আমি সকলি দিতে পারি 

(দেশ-পিন্কু), মথি ভাবনা কাহারে বলে (বেহাগ খাগ্বাজ ), বরিষ ধর! 

মাঝে শান্তির বারি (আশাবরী ভৈরবী ), গ্রতিদিন তব গাথা গাব 

আমি স্থমধূব (জিলফপিলু বারোয়া ) প্রভৃতি । 

মধাযুগে ষট্ ব! ছয় প্রভাতী রাগিণী ললিত, বিভাস, বামকেলী, 

আশাবরী, যোগিয়া এবং ভেরবীর মিএণের স্থবে অনেকগুলি গন রুচনা 

করেন, ইহার মধ্যে--(১) আছে ছুঃখ, আছে স্বত্তা, বিরহ দহন লাগে-:, 

(২) আমার যাবার সময় হল, (৩) আধার রঙ্গনী পোহালো, (৭) ওকে কেন 

কালি, (৫) আলোর অমল কমল থানি, (৬) আমাদের যাত্রা হলো 

সুরু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । শেষ গানটিতে ভৈরবী প্রাধানা পাইর়াছে। 

এ ছয়টির অপেক্ষা কম গ্রভাতকালীন রাগিণী বাবহার হইলে বলা 

হয় 'প্রভাতী”। এ সুরের গান--€১) যাওরে অনস্তধামে, (২) হে মোর 

চিত্ত, (৩) মোর প্রভাতের এই প্রথম ক্ষণের প্রভৃতি] পি 

গীতাগুলির অপিকাংশ গানের স্বরেই একাধিক রাগিণীর ছায়াপাত 

হইয়াছে । "প্রসঙ্গ ক্রমে এই কয়টি গাঁনের উল্লেখ করা যায়; ফেমন-- 

আমি বু বাপনায় প্রাণপণে চাই (মিশ্র কামোদ ), দেওয়া নেওয়া 

ফিরিয়ে দেওয়া, যদি তোমার দেখ। ন। পাই, আজি ঝড়ের রাতে (সিন্ধু 

কাফি), তোবা শুনিস নি কি (সিন্ধু বারোয়া), উড়ির়ে ধ্বজা 

অভ্রভেদী রথে (টোডি ভৈরবী ), এবার ভামিয়ে দিতে হবে (হাশ্বীর 

কল্যাণ ), বসন্ত জাগ্রত দ্বারে (খান্বাজ বাহার ) প্রভৃতি । 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে তাহার রাগিণী-মিএণ জটিলতর 

হইয়া আসিয়াছিল। এক রাগের কোন একটি বৈশিষ্ট্যের সর্জে 

ন্ন্থান্ত রাগিণীর নানা বৈশিষ্ট্য সম্মিলিত করিয়া স্থরে কবি বৈচিত্র্য 

টি. কষিতে লাগিলেন । একমাত্র বর্ধার বিশিষ্ট রাগিণী মল্লার্রকেই 

ভিত্তি করিয়া করি নানাভারে স্থরসৌন্দধর্য রচনা করেন; প্রসঙ্গত: 
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ঝড়ে যায় উড়ে যাঁয় গে, বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল, হাদয় আমার 

নাচেরে, আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে, আমার যেদিন ভেসে গেছে 

প্রভৃতি গান উল্লেখযোগ্য । 
তানসেনের মিঞামল্লারে রচিত “বলোরে পাপিহারা, গানের 

অবলম্বনে রচিত “কোথা যে উদাও হলে।' অনুকূত স্থুরকে অতিক্রম 

করিয়াছে বহুভাবেই । মল্লার রাগিণীর বৈচিজ্য স্থষ্টি আজ পর্য্যন্ত বহগুণীই 

করিয়াছেন--তাহাদের প্রত্যেকের নামের সঙ্গে স্ব স্ব রাগিণীর নাম 

যুক্ত করা হইয়াছে । যেমন--রকৃম্মল্লার, মীরাবাঈ-কি মল্লার, স্ুরদাসী 

যল্পার, রামদাণী মল্লার, চজু-কি মল্ল!র, ধুদ্ধী-কি মল্লার, নারায়ণী মল্পার, 
অরুণ মন্লার, পূরণ মরার, নট মল্লার, গৌড মল্লার; জযস্ত মল্লার, সম্ভ-কি 

মল্লার প্রভৃতি । কির বিথিই মুল্লারতেও এ রকম "ববিমল্লার' 

আখ্য! দেওয়! যায় । | 

“অশ্রুভরা বেদনা, রীতিমতো কৌশলের গান। ইহার 
সর তৌনপুরী টোডি এবং খাঙ্গাছের মিআণে রচিত, এই 

শ্রেণীর মিশণ পূর্বে প্রচপণিত ছিল না। “নিভৃত প্রাণের দেবতা 

গানটি হিন্দুস্থানী গস্তারদর নির্দেশিত "পুরী কল্যাণী”তে রচিত। 

জৌনপুলী টোটির রূপান্তর লিন্কুড়াতে গান ছিল, না যেয়ে 

না? । সিদ্ধুড়। . এবং খাঙ্বাজের মিশ্রণে রচিত হইল “ধনে জনে 

আহি জড়ায়ে । এই রকম খাটি দরবারী সুরে রচিত গান তাহার 

শেষ বুগেও আছে__শুনি এ রুহুঝুছ পায়ে পায়ে নৃপুরধ্বনি ( দরবারী 
কানাড়া, যৎ), ঝরঝন্ন বরিষে বারিধারা (মিঞা মল্লার ) প্রভৃতি] 

সুরের মিশ্রণে কবি সব সময়ে লক্ষ্য রাখিতেন বাগিণীর র়স- 

হুসঙ্গতি। 'ধ্বনিল আহ্বান মধুর গভীর প্রভাত অদ্ধর নাঝে? একটি 
গণ্ভীর ডাবের গান__মূল রাগ ভৈরো, কোমল “নি দ্রিরা অবরোহণে 

ভৈরহ্বী স্থুরের মিশণ হইয়াছে। আমার জীবন পাত্র উচ্ছপিা 



টি রবীন্দ্র-গীতি 

মাধুরী করেছ দান” করুণ ভাবের গান। ইহারও স্থরে ভৈরবী 

ফুটিয়াছে কোমল গান্ধারে; এই গানের মূল রাগ ছিল রামকেলী। 
কবি শেষ পধ্যস্ত একসঙ্গে চার পাঁচটি রাগিণীও এজন 

ব্যবহার করিতে লাগিলেন, যেমন (১) অকারণে অবেলায় 

মোর পড় ল- পিলু+বারোয়1+সাহানা4+মল্লার। (২) অরূপ তোমার 
বাণী--আলেয়া+ ছায়ানট +কেদার1+বেহাগ+হাম্বীর+ রবী । (৩) 

কখন দিলে পরায়ে_ ভৈরবী +ভৈরেো।+ পিলু+বারোয়া। শেষ 

গানটি একটি হিন্দী ভজন “কিন্ছে দেখা কানাইয়া' অবলম্বনে রচিত। 

পরজ, বসন্ত, এবং ঠরবী তিনটি স্থরের মিশ্রণে রচিত 

হয় “অজানা খনির নূতন মণির গেঁথেছি হার” এবং 

'কাহার গলায় পরাবি গানের রতন হার'। খাম্বাজ, পরজ, 

কালাংড়া এবং বেহাগের মিশ্রণে রচিত গান "আমার গ্াণের পরে 

চলে গেল কে" । "গগো কিশোর আজি' গানে চারটি রাগিণী 

দ্াবহৃত হইয়াছে ইমন, পিলু, খারাজ ও কানাড়া। 

গানের সুরের কতকগুলি ঠাট আছে, এই ঠাটগুলির উপরই 

ভিত্তি করিয়া! গান রচিত হয়। কবি এসমন্ধে বলিতেছেন “এই 

ঈাটগশুলির আয়তনের উপরই পানরচয়িতার স্বাধীনতা! নির্ভর করে 

আমাদের দেশের গানের ঠাট এক একটা বড় বড় ফাপি, তাকেই 

বলি রাগিণী। আজ সেই ফালিগলাকে ভাঙ্গিয় চুরিয়া সেই 
'উপকরণে নিজের ইচ্ছামত কোঠা গড়িবার চেষ্ট। চলিতেছে” 

কিন্তু টুকৃরাগুলি যতই টুকৃর। হোক্ তাদের মধ্যে মেই আস্ত জিনিলটার 

একটাঁব্যঞ্তরন। আছে । ভাদের জুড়িতে গেলে সেই ক্সআদিম 'আদশ” 

আপনিই অনেকখানি আসিয়া পড়ে। স্ৃতরাং যে ভাবেই গান 

রচনা করি এই রাগরাগিণীর রসচি তার সঙ্গে মিদ্ধিয়া থাকিবেই। 
আমাদের দেশের গান যেমন করিঘ়াই তৈরি হোকনা! কেন রাগ 
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রাগিণী সেই সর্বব্যাপী আকাশের মত তাহাকে একটি বিশেষ নিত্যরস 

দান করিতে থাকিবে ।” কবি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে এইভাবে ভাঙিয়া 

নানাভাবে নব ্যটির প্রদ্নাপী হইয়াছিলেন, “019551091 

আমাদের কাছে দাবী করে নিখুত পুনরাবৃত্তি। যে পূর্ণতা 
পূর্বতন রূপকে আপনাকে প্রকাশ করেছে সেই পূর্ণতাকে উত্তীর্ণ 
হয়ে আপনাকে যি প্রকাশ করতে না পারি তাহলে ব্যর্থ হল 

আমাদের স্থ্রশিক্ষ/ |" এভাবেই তিনি সেই পূর্ণতার গণ্ডী 
অতিক্রম করিয়াছেন। এ স্থুর তাহার নিজস্ব স্তি, ভাহাতে 

রাগরাগিণীর বৈচিত্র্য থাকিলেও ব্যতিক্রম নাই--এই কথাই কবি 
বার বার বলিয়াছেন । 

আমাদের গানের উল্লিখিত ঠাটগুলি মোটামুটি এই, সেই 
সঙ্গে কর্ণাটা এবং ইউরোপীয় অনুরূপ ঠাটের নাম করা হঈল-_ 

(১) বিলাবল ঠাট--কর্ণাটী শঙ্করাভরণ--100191॥ 7১06 ০ 

19107 5910078 £010005 বেহাগ, শঙ্কর, দেশকার প্রভৃতি । 

(২) ইমন বা কল্যাণ শ্রেণী-কর্ণাটী কল্যাণী [50191 7006 

১6৪1:011)6 00100 হাপ্ধীর, কেদার], কামোদ, ইমন, 

ভূপালী, গৌড়সারঙ্গ, ইমন কল্যাণ। (৩) খাম্বাজ শ্রেণী_-কর্ণাটা 
হরিকান্বোধী 1%1য015012217006১ 56861776005 3 

ঝিঝিট জয়জয়স্তী, খম্বাজ, দেশ। (৪) ভৈরব শ্রেণী, মায়ামালভগোল 

101%:0010158187) 7002 : 4০০10217091] এই ঠাটের গান উভৈরো?, 

ঘোগিয়া, রামকেলি, বিভাস। ৫৫) পূরবী শ্রেণী-.কর্ণাটী কামবদ্ধনী, 
এই ঠাটের রাগ শ্রী, গৌরী, পরজ, বসস্ত। (৬) কাফি শ্রেণী-- 
কর্ণাটী খরহরশ্িয়া 1001181) 11006, 96910176 টিটো 19 

পিলুঃ সাহানা ভীমপলশ্রী, সারঙগ, বাহার, সিন্ধু । (৭) মারওয়ার 

শ্রেণী, কর্ণাটা গমনপ্রিয়া--এই ঠাটের গান হিন্দোল, পঞ্চম, জলিত। 



মং রীতি 

(৮) আশাবরী শ্রেণী, এ নট-ভরবী, £১201181) 10০06, 

এই ঠাটের গান আশাবরী, কানাড়া, আড়ানা!। (৯) ভৈরবী 
শ্রেণী_কর্ণাটী হনুম তোড়ী চ1755181) 100906, 9651:617018  £0০প 

চু) এই ঠাটের ভূপালী, মালকোষ, প্রভৃতি । ৫১০) তোড়ী 

শ্রেণী--কর্ণাটী শুভপন্ত ভরালী, 6০011907006, 5691:01176 £010 &, 

এই ঠাটের রাগ গুর্জরী, মূলত।নি, টোড়ি প্রভৃতি । 
ভিন্ন শ্রেণীর ঠাটের মিশ্রণে স্বর হইয়া পড়ে বর্ণসঙ্কর, কিন্ত 

কবি মনে করেন এ সংযোগের ফলেই সি হইবে. স্থরে 'শক্রি এবং 

সৌন্দধ্য | ''এর! বড়ে। আদর্শ হতে বিচ্যুত হবেনা, তাদের জাত যাবে, 

জাতি কিন্তু যাবেন] । ভার। সচল হবে, তাদের সাহস বাড়বে, নানারকমের 

সংযোগের দ্বারা তাদের মধো নানাপ্রকার শক্তি ও সৌন্দর্যা ফুটে 

উঠবে (রবীন্দ্রনাথ) 1”) 

কাফি ঠাটের ভীম্পলগ্লীর €বাদী মধ্যম, সম্বাদী যড়জ; 

গ! ও না কোমল) দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। ভীমপলশ্, মুলত।নী 
এবং ভৈরবীর মিশ্র স্রের গান 'প্রথর তপন তাপে আকাশ তৃষায় কাপে? 

এবং "যাবার বেলা শেষ কথাটি'। ভীমপলশ্রা কবির প্রথম যুগের গানে 

বেশি না থাকিলে৪ শেষ যুগের বহু গানের স্থরে মিশিত হইয়। আছে। 

প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের ভীম্পলশ্ীর গান 'তেওরা তালে এবিপুল 

তরঙ্গবে, দিন ফ্ুরালো হে সংসারী এবং দাড়াও মন অনন্ত ব্রহ্গাণ্ড। 

এ রকম অন্য রাগিণী মিশ্রণে তাহার এই সুরের অনেকগুলি গান আছে, 

ঘেমন-- আকাশে আক কোন চরণের আসা যাওয়া । আমার 

সকল দুখের প্রদীপ জেলে। ঘদি হায় জীবন পুরণ নাই 

হল প্রভৃতি।  ্ 
কবি তাহার গানের স্থরে রানীর চিরাচজিত নিয়ুম প্রথার কিছু 

কিছু ব্যতিক্রম করিতেন, তাহার মহে--ছদি মধামের স্থানে গাম 
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দিলে ভালো শ্ুনায় আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে 

জয়জয়স্তভী বাচুক বা মরুক, আমি পঞ্চমকেই বহাল রাখিব ন| কেন? 
এ ভাবে তিনি রাগিণীর শ্বরবিন্তাসে নানাভাবে পরিবর্তন 

করিয়াছিলেন, ওষ্তাদী মতে সেটী অপরাধ হইলেও তাই তাহার গানে 

বৈশিষ্টা দান কবিয়াছে। হিন্দুস্থানী ওস্তাদদের অনেকেই অবস্থী 

কবিব রাগসঙ্গীতের স্থবসৌষ্টবের প্রশংসাই করিতেন। ছুই নিষা্দ 
যোজিত্ত কবির এক শ্রেণীর কেদারা রাগের গানের প্রসঙ্গে পণ্ডিত 

ভীমরাও শাস্ী বলিতেছেন_-“এই কেদারে প্রাচীন গান আছে, তাহার 

মণ বর্ধাবর্ণনই রেশী । পূজনী় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এই 

রাগে অনেক গান আছে । অনেকে আজ্জানবশতঃ সেগুলিকে নানা 

রাগের খিচুড়ী মনে করেন। পক্ষান্তরে, ইহাও ঠিক্ ধে, নানাপ্রকার 
মিশ্রণ না হইলে বৈদিক্যুগ হইতে এ পধ্যন্ত এত রাগের উৎপত্তি 
হইত না।" 

আশাববীর গানে প্রাচীন রীতিতে অবরোহণে কোমল ধষভ 

(রে) তাহার বহুগানে ব্যবহ্থাত হইয়াছে, যেমন--আমার যাবার 

বেলায় পিছু ডাকে । তোমার স্থর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও। 

এসো শরতের অমল মহিম! প্রভৃতি । ভৈ'রে! ঠাটের অন্য রাগিণীর 
ম্যায় রামকেলিতেও তিনি বিশিষ্ট স্বর কড়ি মধ্যম বর্জন এবং কোমল 

গান্ধার ব্যবহার করিতেন। যেমন-তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে, 

মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তম্বারে গ্রভৃতি | ভৈরোর সঙে রাসকেলিয় 
মিল করিয়াছেন পঞ্চম ও গান্ধার সংযোগ সাধনে--'আলোয় আলোকময় 

করে হে এলে'। 

পূরবী ঠাটের গানের স্বরবিস্তামে তিনি শুদ্ধ ধৈবতের সঙ্গে 
কোমল ধেবত মিল করিতেন, যেমন-_সদ্ধা হল গো ম।। অশ্রনদীর 

সুদূর পারে। গোধুলি লগনে মেঘে প্রভৃতি । পূরবী নামটিও কবিরই 
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দেওয়া; আসলে এ রাগিণী পূর্বদেশীয় বা 'পুর্বা' নামেই পরিচিত 
ছিল। এ রাগিণীর স্বব্নবিম্তাসের অপেক্ষাকৃত অল্প পরিচিত রূপটিই 

তিনি গ্রহণ করিয়। ছিলেন। 

হিন্দুস্থানী ওন্তাদদের মতো! এ যুগের বাঙ্গালী কলাবিদরাও কবির 

স্বর বৈচিজ্যোর বিশ্লেষণ করিয়া চম্ংকৃত হইয়াছেন। হিমা*শু কুমার 

দত্ত বলিয়াছেন-_-“ভিনি ভৈরবী বাগকেই এতে বিচিত্ররূপে প্রকাশ 

করেছেন যে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। অতি প্রিয়জনও 

অনেকর্ধিনের ঘনিষ্ট পরিচয়ে পুরাণে! হয়ে যাঁয়। তখন তাকে নতুন 

সঙ্জায় দেখলে যেমন অধিকতর স্থন্দর মনে হয়, তেমনি এই আমাদের 

অতিপ্রিয়্ পুরাতন তরবী রাগকে কবি নব সঙ্জায়, নবরূপে, সাজিয়ে 

আমাদের কতে। না|! আনন্দ দিয়েছেন ।” র 

ভৈববীতে কড়ি ম' বিবাদী স্বর এবং সমস্ত শুদ্ধ ত্বর ব্যবহার 

করিয়াছেন। যেমন_আমার বাত পোহাল। 

' বেহাগ এবং ট5রবী কবির এ যুগের সর্বাপেক্ষা সমাদৃত বাগিণী। 

কাহার অধিকাংশ গানের উপর এ.ছুটি স্থরের ছায়া পড়িয়াছে। 

তুমি একটু কেবল বস্তে দিও, আমার একটি কথা .বাশী জানে, 
আমার রাত পোহালে। প্রভৃতি ভৈরবী রাগিণীর গানে বিচিত্র ঢঙে 

পিলু, বিভান প্রভৃতির প্রভাব আন! হইয়াছে। বেহাগ তাহার 
চিরকালই প্রিয়। ছেলেবেলার ম্বৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-**কখনে! 

কখনো যখন মন আপনা হতে লেগেছে খন গান আদায় করেছি 
দরজার পাশে দাড়িয়ে। সেজদাদ। বেহাগে আওড়াচ্ছেন 'অত্তি 

গজ গামিনীরে' আমি লুকিছ্ধে মনের মধ্যে তার ছাপ তুলে নিচ্ছি ।” 
কবির বেহাগের স্থরও বিশিষ্টত1 মগ্ডিত। রেও ধাতিনি এ 

রাগে গানেও বাব্হার করিয়াছেন, কড়ি মধ্যম বহস্থৰ 

এড়াইয়াছেন। 
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'আজি শ্রত তপনে' গানটি যোগিয়া বিভাসে রচিত। হিন্দুস্ানী 

ওস্তাদদের নির্দেশিত দেশকারকে বাংলায় বিভাস বলা হয় । এ ধরণের 

গান--আজি প্রণমি তোমারে চলিব মাথ। আজি বাংলা দেশের হৃদয় 

হইতে প্রভৃতি । কিন্ত 'শরত তপনে” গানের বিভাস সন্বদ্ষে পণ্ডিত 

ভীমরাও শাত্্ী বলিতেছেন প্রবীন্রনাথের কোন কোন গানে যোগিম 

বিভীস বলিয়। সুর নিদী্ট আছে। কিন্ দেশকারের (বাঙলার 

বিভাসের) সঙ্গে যোগিয়া কি করিয়া মিশিতে পারে? যেহেতু উক্ত 
দেশকার বিভাসের স্বর সমন্ত শুদ্ধ, যোগিয়াতে রা এবং ধা কোমল। 

অতএব যোগিয়ার সঙ্গে মিশাইতে হইলে কর্ণাটক বিভানকেই গ্রহণ 

করিতে হসু 1৮ 

রাগরাগিনীর খত, ভাব, কাল, প্রভৃতির বশ্বতার কতকগুলি 
চিরাচরিত প্রথা প্রচলন ছিল, এই ০017৮136101) রবীন্দ্রনাথ স্বরে অনেক 

স্থলে ভার্গিয়াছেন । বর্ধার গানে মলার ছাড়া অন্য সবরের রেওয়াজ 

ছিল না, কিন্ত কি ইমন, বেহাগ প্রভৃতির ব্যবহার করিয়াছেন । 

যেমন, ইমনের সরে “আজি বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদবে" (তেওড়া)) 

কাফিতে “আজি ঝরবর মুখর বাদল [দনে, বেহাগে “আজি তোমার 

আবার চাই শুনাবারে", দীপক-সোহিনী--পঞ্চমে “আজি বরিষণ মুখরিত 
শাবণ রাতি" প্রভৃতি । বুন্দাবনী সারঙ্গ বর্ষার রাগিণী তাহাকে 

প্রঃয়াগ করিয়াছেন উপাসনার গানে 'জয় স্ভব বিচিত্র আনন্দ হে কবি।, 

সময়ের আনুগত্য প্রথা রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছামতো! অনেক জায়গায় 

ভালিয়াছেন, ইহার ফলে নবতম হ্থষ্টির শুচনা হইয়াছে । শাস্ত্র 

অন্ুমারে সারঙ ধ্যানের স্বর (১২টা--২টা) এবং কানাডা বাকি 

ক্র (১৭*টা--১২টা) এই উভয় ম্থবের সম্মিলন করিয়াছেন 'চক্ষে 

আমার তৃষা) ওগো" গানে । সারঙ, কানাড়ার সঙ্গে তৃষ্ণা নিবারণের 

জন্য.জল ঝরাইবার আকুলতা ফুটাইয়াছে মন্কারেরবও স্বর।: 1: 
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পিলু বারো য়! কারুণ্য ভাব প্রকাশের জন্ত প্রলিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের 
পিলু এবং বারোয়ার অর্থাৎ পিলুর খাদ সুর এৰং বারোগার চড়া সথরের 

মিশ্রণে রচিত “পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে । ছায়া খনাইছে বনে 

বনে। প্রুশ্প ফুটে কোন কুঞ্ধ বনে' ইত্যাদি গানে কারুণ্য না ফুটিলেও 

উত্কঞ্ঠার ভাব ফুটিয়াছে। 

গত বন্দনা রা নান্দীগানে ধতৃকালীন বিশিষ্ট রাগরূপ প্রকাশ করা 

হইয়াছে; ঘেমন-_নমো নমো হে বৈরাগী প্রৌক্স)। নমো নমো নমো 
ররুণাঘন বের্ষ|)। নিমলকাস্ত নমো এবং নব কুন্দধবল দল স্থশীতল! 

(শরং)। নমো নমো তুমি ক্ষ্ধার্তজন শরণা (হেমন্ত) । নমো নমো নমো 

নির্দয় অতি করুণা (শীত) এবং নমে! নমো তুমি সুন্দরতম (বসন্ত) । 
রাগসঙ্ীতের স্থুরের সঙ্গে লোকসঙ্গীতের সুরেরও মিশ্রণ 

করিয়াছেন । বাউলগানের স্বরে বিশেষতঃ সঞ্চারীতে রাগ সঙ্গীতের 

প্রয়োগ করিয়াছেন। বেহাগ, থাম্কাজ এবং ঝিঝিটের মিশণে 
কীর্ডনে মাযুর নামে একটি নৃতন বরাগিণীর স্ষ্রিহয়। রবীন্দ্রনাথ 
এ স্তরের নাম দিয়াছিলেন “বেহাগড়া। শুদ্ধ বেহাগে ধার 

বঙ্জিত, বেহাগড়ায় “ধ” স্থুর বাবহৃত হয়, এবং শুদ্ধ ও কোমল 

ছুই নিখাদ লাগে! কবির এ স্থুরের একটি রাগসঙ্গীত আছে 

"মলে রয়ে গেল মনের কথা? । 

কবির এ শ্রেণীর রাগসঙ্গীত গুলি অনেকটা! তাহার নিজস্ব স্গ্রি। 

ত্রন্ধ সঙ্গীতের মতন ইহারা ধার করা স্থরের নয়। এ শ্রেণীর গানের 

টবচিত্রা অনেক, তাহার মধ্যে (১) এ সবগানের গায়করা কিছ 

কিছু সুরবিহ্বার করিবার অধিকার পাইঘ্রাছেন। (২) এ সব গানে 

“তান ব্যবহার করা হয়। €৩) কাব্যের রূপের অপেক্ষা রাগিণীর 

রূগ প্রকাশই এ শ্রেণীর গাদের লক্ষ্য; প্রত্যেকটি স্ুরসৌহম্য 

এবং বাগিনীবৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে । ঘে সকল গানে রাগিণীর জপটি 
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ক্ুপরিস্ফুট মে সকল গানের মধ্য কবি স্থরের নাম করিয়া চাতৃধ্োের 

পঞ্চার করিয়াছেন। যেমন--“কেনরে এতই যাবার ত্বরা” ভৈরবীতে ; 

বেহাগে 'ধৃনর জীবনের গোধুলিতে  ছায়ানটে "কোন গহন অরণ্যে 
তারে” লশিত বসন্তে 'আমি তোমার সঙ্গে বেধেছি আমার প্রাণ, 

সাহ!নায় 'উরাপিনী বেশে বিদেশিনী কে, প্রভৃতি গান উল্লেখনীয় | 

(9) এগানগুলিতে ছন্দোনৈচিস্্াও আছে । যেমন--অমল কমস 

সহজে জলের কোলে তবেহাগ ), রসরবপ প্রকাশের জন্য একতালাকে 

লঘু চালে বাবহার কর] হয়। আবার “আজি যত তারা তব আকাশে, 
( লুম খাস্বাজ ) ঠৃংবিকে ভ্রুত চালে বাবহা'র করার নির্দেশ আছে। 

রাগরাগিণীর জ্ূপগুলি তাহার মনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। 

তাহারা কেবল তাহার চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিত না, রসের প্রবাহের 

মুখও উনুক্ত করিয়। দিয়াছিল; রাগরাগিণীর রূপকল্পনায় কবির 
বিভিন্ন সময়ের উক্তিগুলি ইহার পরিচায়ক-_ | 

“ভৈরো। যেন ভোর বেলায় আকাশেরই প্রথম জাগরণ, পরজ 

যেন অবসন্ন রাজিশেষের নিদ্রাবিহবলতা, কানাড়া ষেন ঘনান্ধকারে 

অভিপারিক! নিশীধিনীর পথবিশ্বৃতি, ভৈরবী যেন বৌদ্রতপ্চ দিনান্তের 

ক্লাপ্তি নিশ্বাস, পূরবী ষেন শুন্যগৃহচারিনী বিধবা! সন্ধ্যার অস্মোচন।” 
যে রাগিণীতে যে রসের ব্যঞ্রনা আছে কবির সেই রাগিণীর 

গান সেই রসেই অভিষিক্ত হইয়াছে_-ষে ভাবের ইঙ্গিত দিয়াছে 

সেই ভাবেই অভিরঞ্জিত হইয়াছে । যেমন পরজ তাহার মতে 'ষেন 

অবসন্ন রাত্রিশেষের নিজ্রাবিহ্বলতা'র সর, তাহাই ফুটিয়াছে তাহার 

গানের ভাষায়-_- | 
ওগো স্বপ্ন স্ববূপিণী তব অভিশারের পথে পথে স্মৃতির দীপ জালা । 

ঠিক এই রসের গান আর একটি গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে 
কবর কোলাহল নাই” রেপকড়া)। 
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শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আলোচনা! প্রসঙ্গে 

রবীন্দ্রনাথ বারবারই জোর দিয়া বলিয়াছেন যে তীহার গান তাহার 

নিজেরই স্থপ্টি। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে তাহার স্থরের মূলগত 
পার্থকা রহিয়াছে । তাহাদের রাগরাগিণীকে তিনি অন্ুলরণ করিলেও 

অনুকরণ করেন নাই। “আমি যে গান তৈরী করেছি তার ধারার 

সঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারার একট] মুলগত প্রভেদ আছে-_ 

বাংলা সঙ্গীতের বিশেষতঃ আমার সঙ্গীতের বিকাশ ত হিন্দস্থানী 
সঙ্গীতের ধারায় হয়নি। আমার আধুনিক গানকে সঙ্গীতের একটা 
বিশেষ মহলে বলয়ে তাকে একটা ৰিশেষ নাম দাও ন। আপত্তি 

কি?” (রবীন্দ্রনাথ ) 

কবির সেই ইচ্ছানুসারেই তাহার গানকে একটি বিশেষ সঙ্গীত 

মলে বসাইয়া দেওয়াই হইয়াছে, সেখান হইতে সুরের বৈচিত্র্ে, 
রলের নৈপুণ্োে, ভাবের গান্তীধ্যে আমাদের মনকে চিরকালই মুগ্ধ 
করিয়। রাখিবে। 



সঙ্গীতে রপান্ুশীলন 

রবীন্দ্র সঙ্গীতে প্রতীচ্য প্রভাব_সঙ্গীত মানব-মনের স্বসু্ত 
প্রকাশভঙ্গী। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানব তাহাদের 

মনের কথাপ্রকাশের জন্ত বিভিন্র ভাষার আশ্রয় লয়, কিন্ত 

মনের অনুভূতি প্রকাশের একটি সার্বজনীন ভাষ! আছে তাহাই 

সঙ্গীত। এই লঙ্গীত ভিন্নভিন্ন ভাষাকে বাহন স্বব্ধূপ গ্রহণ 

করিতে পারে, কিন্ত হৃদয়া্চভূতির গভীরতর রাজ্োে জাছে একটি 

ভাষা, ভাহাতে বাণী নাই, আছে কেবল স্বর। এই বিভিন্ন 

সঙ্গীতের ভাব ও ভাষা ছ্য়ত আপাতদৃষ্টিতে পৃথক্, কিন্তু হৃদয়াভূতির 
ছায়াচিত্বে সকল সঙ্গীতের মুলবৈচিত্র্য একই । 

আমাদের মনের একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ রূপটিই সুরের 

ভাষায় প্রকাশ পায়, তাই প্রকাশভঙ্গীর রূপ যতই ভিন্ন হউক, 

প্রাথমিক বূপারোপে তাহাদের মোটেই পার্থক্য নাই! মনের আবেগ 

ও আকৃতিই (52017060109] €010001) স্থুর ও ছন্দে ব্যক্ত হইয়া 

সঙ্গীত আখ্যা পায়। 

কাজেই বিভিন্ন দেশের সঙ্গীতে যে পারস্পারিক আদান-প্রধান 

সম্ভব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মত একটি প্রবল 

[05191016 0:০৪ যে বিভিন্ন প্রকার গানের অন্থশীলনে এবং 

আম্ুকরণে নব নব স্থুরের স্থষ্টি করিবে--ভাহ1 বিচিত্র কি ! রবীন্দ্রনাথের 

এই স্থরের স্থরধুনীধারায় তাই সকল স্থরধারাই নিজেদের স্থাতস্্া 
হারাইয়া একত্রে মিখিয়াছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের আছ্রূপ্ে প্রথম 

জীবনের [05 16109155 হইতে সুরু করিয়া শেষ বয়সের ৫7811 
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1451০এর সবরের শেষ গানটি পধ্যস্ত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের এই অনুকরণ 

পদ্ধতির পধ্যায় একটি বিশিষ্ট সুরের ধার] লক্ষ্য কর] যায়। 

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের আদর্শ এবং বৈচিত্র্যের সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা 

কর] হইয়াছে । ভারতীয় সঙ্গীত একত্বর ব1 76105 প্রধান, এখানে 

একটি রাগ বা গখকে অবলম্বন করিয়া শ্বরবিন্তাস কব] হয়। 

বল চলে স্বরবিগ্তারূপ শরীরে আত্ম। অর্থাৎ রাগিণীর গ্রতিষ্ঠাই 

ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শ । পাশ্চাত্য সঙ্গীতের [797000179 হইতেছে 

9110101081)60075 [9:0900001075 0£ ১০৬০1৪] 19065 1 “90011755 

18 ৬1018011800 1708 071% 55118 29 2. 91012 000 1১956 

8150 56৮21:91 52001)097:% 17000101555 2901) 0£ 10101) 19:001006 

৪ 50000 10101021700 10561. 4& 500156৮৮151 50001 

৬1178055975 118 105 2110116 16160150020] 11) 510 

56151161)05, 01311915 20 00156. ৪100 50 010. 01)০ 5901)0 

70109069011)6 01 00610 016 101211050 11009 01000 1006. 

01751095256 19009 15 0175 10903050 &1) 15 09116906106 

£0170017961)09] 06 011106 60176 210 (06 061)215 912 08116 

0%1:601529, 97192109105] 697769501 1)9108017105," এক একটি 

স্বরবিন্তাসের বিভিন্ন স্তরের তার-খুদারা-উদারার উখান পতন 
এবং ইহাদের মিশ্রিত সমাবেশ অথব| বিভিন্ন সন্বাপী ম্বরবিন্তাসের 

হযুক্ত সমাবেশ হইতেই পৃথক পুথক শুদ্ধ অথবা মিশ্র রাগ-রাগিণীর 

ক্কূপ পরিষ্ফুট হয়। 

ভারতীয় সঙ্গীতে কোন একটি মাত্র বিশিষ্ট রাগিণীকে অথব। 

একসঙ্গে কয়েকটি রাগিণীর মিশ্র স্ুরকে তাহার পর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য, 

লৌন্দধ্য ও মাধুরধোর সহিত সম্পূর্ণাঙ্গ করেয়৷ প্রকাশ করা হয়। 
পাশ্ছাত্য স্দীত বহুম্বরপ্রধান; তাহাতে একটি স্বরবিন্তাসের 
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আভ্ান্তন্নীণ একাধিক সম্বাদী ও অন্ুবাদী উভয় প্রকার স্বরকে গ্রাম 

অচ্ষায়ী একসঙ্গে ফুটাইয়! তোলা হয়। 

শ্চাত্য সঙ্গীতের ও ভারতীয় সঙ্গীতের প্রধান পার্থক্য 

মঙ্গীতধারার বিভিন্ন প্রকাখভঙ্গীতে । আমাদের গানে রাগ-রাগিণীর 

প্রকাশে তাহার স্বরভেদ প্রাধান্য পাইয়াছে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বহুল 

স্বর ([72170005) ও অকে্রার স্বরসম্পদ প্রাধান্ত পাইয়াছে। পাশ্চাত্য 

সঙ্গীতের 0011706109115610995র অঙ্গে 968০8007 এবহং 10155150510 

প্রধান অলঙ্কার সঙ্জায় 77901770]05র স্যটি হইয়াছে। 

রবীন্দ্রনাথ তাহার গানে পাশ্চাত্য [2910001)যর প্রভাবটি 

গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের এই সম্পদটির সংবাদ 

রবীন্দ্রনাথ প্রথম পাইয়াছিলেন তাহার সুরগুরু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 

নিকটে । জ্োতি ঠাকুর ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সঙ্গীতে 

সমান গগ্রণী, কাজেই দুইটি মিলিত ধারার একত্র শিক্ষাই রবীন্রর- 

সঙ্গীতের উতৎকর্ষের সাহাধ্য করিয়াছিল । 

জ্যোতিরিম্ত্রনাথ তাহার “অশ্রমতী' নাটকে ইটালিয়ান একটি 

গং ভাঙ্গিয়। তাহাকে ঝিঝিট রাগিণীতে ঢালিয়া একটি স্থর পরীক্ষা 

করিয়াছিলেন; সেই গানটি একসময়ে অতি প্রমিদ্ধ ছিল--“প্রেমের 

কথ। আর বোলোনা, আর বোলো ন1” : রবীন্দ্রনাথ তাহারই 

অন্গুকরণে সেই ইটালিগ্লান ঝি'ঝিটে “আমি চিনি গো চিনি তোমারে, 

ওগে। বিদেশিনী” গানটি রচনা! করেন। 

জোড়াসাকো বাড়ীতে বিলাতী গানের চর্চায় কবি অনেক সঙ্গী 
পাইয়াছিলেন। জ্যোতিরিজ্্রনাথ ছাড়াও প্রতিভা দেবী, ইন্দির। 

দেবী, সথরেশ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকেই কবির সঙ্গে ইংবাজী গানের 
অঙ্গশীলন করিতেন। স্থরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির গানে হার্মণির 

নার্থকতা সম্বন্ধে হুচিস্তিত অভিমত দিয়াছেন, “হামণনির নিষ্বমে জড়িত 
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বিজড়িত স্থরগুলিতে পরস্পরের সহিত বিরোধ ভগ্জনার্থে প্রত্যেকটি 
নিজত্ব অনেকট! খর্ব, মিলিত সৌন্দধ্য বিধানার্থে ব্যক্তিগত সৌন্দধ্য 
অনেকটা পরিহার করিয়া চলিতে হয়, অথচ সকলের সহিত সামগ্জস্থয 

রাখিয়াও মধ্যে মধ্যে এ স্থর নিজ মুর্তি বিকাশের স্থযোগ হইতে 
একেবারে বঞ্চিত হয় না। এইরূপে, দেশী বিলাতী সঙ্গীতের নিজস্ব 

বিহার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র হইলেও উভয়ের একটি মিলনের স্থান থাকাও 

অসম্ভব নহে।” 

পাথুরিয়াঘাটার রাজা শৌরীন্ত্র মোহন ঠাকুর বাংল! গানে যুরোপীয় 
যন ত্রসঙ্গীত প্রয়োগে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন। 

বিদেশী সঙ্গীতের সঙ্গে আরও একটি প্রধান পার্থক্য আমাদের 

সঙ্গীতে--তাহা হইতেছে যন্ত্রঙ্গীত বা 02:0159505র প্রভাব। বিলাতী 

গানে অকেন্টরার অনহযোগিতায় স্থুর প্রকাশ হয় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। গানের 
একাংশ প্রকাশ পায় কণ্ঠে আর একাংশ যন্ত্রে, উভয়ের সংমিশ্রণে 

সঙ্গীত সম্পূর্--একটির অভাবে অপরটি অপূর্ণ। ভারতীয় গান 
তথা বাংল! গানে যন্ত্রঙ্গীত অতিরিক্ত স্থরদোসরমাত্র_-একমাক্স 

তালরক্ষ। ব্যতীত আমাদের গানে যন্ত্রের প্রয়োজন ম্বীকৃতও 

হয় না এবং একাধিক যন্ত্রের একক্র প্রয়োগও নিষিদ্ধ। 

রবীন্দ্রনাথ ন্থসঙ্গীতের গৎ-অন্গনরণে গান গাখিয়াছিলেন, এইগুলি 

মেদিক দিয়া তাহার এক অপর্প স্থষ্টি। সাধারণত: কসঙ্গীতের 

অনুকরণে যস্ত্রঙ্গীতের স্থষি, রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের গানে যন্ত্রসঙ্গীতের 

তাগিদে তাহার গত্ভাঙ্গায় কসঙ্গীতের আয়োজন । জ্যোতিরিক্তর- 

নাথ ও অক্ষয়বাবু পিয়ানো! ঝজাইতেন, রবীন্দ্রনাথ সেই পিয়ানোয় 

ধ্বনিত গতের অন্ুকরণে গান গাখিতেন, পিয়ানোর সথরধ্বনিটাই সেখান 

মুখ্য, গানের কথাগুলি অতিরিক্ত অলঙ্কার মাত্র, ধ্বনির তাগিদেই বাণী- 
সঙ্জা। বাল্পকিগ্রতিভা ও কাল মুগয়'র সমস্ত গানই এইভাবে রচিত | 



সঙ্গীতে রপানুশীলন ১০৩ 

এই ধারার গান “মায়ার খেলা” গীতিনাট্ের “দে লে! সখিদে 

পরায়ে দে গলে" গানটিও। 

শেষের যুগে ব্যার শব্দঝঙ্কার স্থষ্টির জন্য সেতারের স্ুরঝন্ধার 
অনুকরণে দেশ (তেতালায়) রাগিণীতে ছুইটি গানের হ্ঙি হইয়াছে-_ 

(১) মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালেো১ (২) এসো শ্টামল সুন্দর | 

এই রকম গং্ভাঙ্গা স্থরের পর্যায়ে আরও কয়টি গানের উল্লেখ কর! 

ধায়-_মন মোর মেঘের সঙ্গী, এ বৰঞ্ধার ঝঙ্কারে বঙ্কাবে প্রভৃতি । 

মুদঙ্গের ছন্দে শব্সজ্জ। করিয়া রচিত হয় “চগ্রালিকা'য়-_-আমার মালার 

ফুলের দলে আছে লেখা। 

বিলাতের টমাস্ মুরের [71519 0৩1০015৪এর অনুকরণে 

তাচার প্রথম গীতিনাট্য দুইটীর স্থর রচনা। এসব গানের মূল 

দুর দেশী হইলেও গীতিরীতি বিদেশী। বাক্সীকি প্রতিভার 

তিনটা গানে তে হুবহু ইংরাজী স্থর বজায় রাখা ও হইয়াছে। 

এই গান তিনটি (১) কালী কালী কালী বলরে আজ, (২) মরি ও 

কাহার বাছ!, তে) তবে আয় সবে আয়। তাহা ছাড়।, ডাকাতদের 

উল্লামের গানগুলিও বিলাতি ভঙ্গীতে রচিত, যেমন €১) 

এনেছি মোর! এনেছি মোরা, ৫) এই বেলা সবে মিলে, তে) 

ত্রিতৃুবন মাঝে আমরা সকলে প্রভৃতি । এ সব গানের মধ্যে কালী 

কালী বলরে: গান্টী স্বপরিচিত। বিলাতে সে-সময়ে ৪10০5 [.০০ 

নামে একটা গানের প্রচলন ছিল, গানটীতে নাবিকদের প্রিয়া বিতহের 

কথা আছে; এগানটী তাহার স্থরের অন্রূপে রচিত। কাল মৃগম! 

গীতিনাট্যের অনেক গানের সুর বিলাতি গান হইতে গৃহীত । ৫১) 

সকলি ফুরাল যামিনী পোহাইল-_গান্টী একটা স্বটাস্ প্রেমের 
গান [২৪০৮০ 4১491 অনুকরণে রচিত । ৫২) তুই আমার কাছে আয়, 
আমি তোরে নাজায়ে দি গানটার মূল স্থর ইতরাল্দ নাবিকপ্রশ স্ত 



১০৪ রবীন্দ্র-গীতি 

[10613010150 01617201615, (৩) ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে 

কিবা মৃদু বায়--গানটার স্থুর বার্ণপের স্কচ গান ৪ 812]3 220 

0৪65 0 9017171 19901) আন্রূপ্যে গৃহীত । 0৪) ও দেখবি 

রে ভাই আয় রে ছুটে_ গানটার স্থর অগ্রচলিত 1.00£6107 

গানের অনুকরণে রচিত । 

এ ছাড়1 প্রথম যুগের আরও অনেকগুলি গানের মুল বিদেশী 
স্থরের সন্ধান পাওয়া] যায়-_- ৫১) পুরানো সেই দিনের কথ! তৃল্বি 

কিরে হায়__-এ গানের মূল স্বর 4০] [8116 95106. 
গ।নটির গ্রথম ছুই স্তবক--- 

১1010 9010 20009117121)06 1১2 01601, 

4৯130. 00521 11077810600 0011)? ? 

9130010 2এ1] ৪০-00817091)06 06 (01006, 

4৯170 085 0১ 19101 5১136 ? 

ঢ01 2019. 19136 95190) 105 0621 

ঢ01 81110 12102 55100. 

৬০11 ০1850 01011191909 11) 1011)0-1)639 ০6 

[701 21110 19175 5516 

৬৬০ 0৪ 1796 1010 21006 01002107365, 

4৯100 001+4 0062 80৮72105006) 

98900 ৬০৬০ 21006000701) 2 ৮৮০৪1 11 

91177 8019 17706 59170, 1101 81310 12517655176. 

€২) কত-বার ভেবেছিস্ আপনা ভুূপিয়_এ গানের মুল সর [37250 

০০ 00৩ 01915, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও ঠিক এ গানগুলির কয়েকটির হর 

আসুকরণে গান রচনা করিয়াছেন। 

00 5/1১012 81075 ৪405 07৪ গানটির অন্গকরণে চারটি 



সঙ্গীতে রূপান্ুশীলন ১০৫ 

গান আছে-কাল মুগয়ার €১) মানা না মানিলি, তবুও 
চলিলি। বাল্মীকি প্রতিভার (২) মরি ও কাহার বাছা; কবির আদি 

যুগের একটি ধর্মসঙ্গীত,_-(€৩) ওহে দয়াময় নিখিল আশ্রয় এবং 

মায়ার খেলার €৪) আহা আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটেছে। টমাস 

মুরের আর একটি কবিতা [1,০95 ০০৫ 1016্াাএর 

অন্রুবাদ করিয়াছিলেন কবি একটি গানে--'গিয়াছে সে দিন যে 

দিন হৃদয়।? 

কবির বনু গানের গীতিরীতিতে বিলাতি কায়দা লক্ষা করা যায়। 

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের রীতিতে গানের অন্তঃস্থ স্থর স্যক্মাংশ বিস্তার 

1৬1০0190101) ও [01100080101 তীহাক বু গানেই ব্যবহত 

হইয়াছে । ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখী, স্থথে আছি 

সখ! আপন মনে, সকাতরে এ কাদিছে সকলে প্রভৃতি গানে 
বিলিতি সুরসঙ্গতি বা [ু9000189 লক্ষণীয়। বিলাতি ভঙ্গীর 

আকম্মিক কগন্বরের পরিবর্ধন (417:0196 ৮০102 01587) সাধন 

কবির গানের আর একটি বৈশিষ্টা-যেমন (১) অলকে কুন্ুম 

ন| দি, (২) জাগরণে ধায় বিভাববী, (৩) কেবলেযাও যাগ 

প্রভৃতি গানে লক্ষণীয় । উদ্দীপনায় গানগুলি এবং কৌতুক 
সঙ্গী তগ্ুলি প্রার সবই পাশ্চাতা গীতিরীতিতে গ্রথিত। 

ইংরেজী ভাষাঘ্ম রচিত কবির একটিমাত্র গান পাওয়া গিয়াছে 

(60140 02196:017. এর "1172 1১081991971 01 ১9151 নাটকে | 

রবীজ্রনাখের সুহৃদ ডক্টর 1২006175061) বলিয়াছেন--:0601:56 

€8102102 01917861504 0172 01 1)15 5001155 “10102 1৯021181781)1 

91 /১9121)006 0155 ৮25 90664 86 07০ 8156: নুহ] 

10620691১61 10 15]1 00 002 00 1105005০6 28016 00 

11 67050 :0818515 204191)06.৮ কাহিনী কবির সুপরিচিত “ডালিয়।, 



১০৬ রবীন্দ্র-গীতি 

গলের ভাবালঘ্ধনে রচিত; তাহাতে মায়ার খেলার বিখ্যাত গান 

“অপি বার বার ফিরে যায়ে'র ইংরাজী অনুরূপ রহিয়াছে__ 

[1৩ ০2০ 15 00 ০0702 8199. 6102 066 15 00 10012, 

21]1 00617062916 01 00০ 0061: 5017095 ০0৮. 

বিলাত প্রবানকালের স্মৃতি কথ! বিবৃতি প্রসঙ্গে কবি সে গানের 

রচনা ও স্ুরদানের কথা বপিয়াছেন “তাতে আমি একটি ছোট্ট 

গান লিখে দিয়েছিলুম, স্থরও আমার ।” 

বিলাতি সঙ্গীতের প্রভাব পরোক্ষভাবেই কবি সর্বাপেক্ষা বেশী 

গ্রহণ করিয়াছেন; বিলাতি গানের প্রেরণায় কবি কৌতুক, বীররম 

বিন্ময় প্রভৃতি নানা রসের গান বাধিয়াছিলেন। তাহার বৈচিত্র্যময় 

2:079910০ গানের প্রাচুর্যের সৃষ্টি হইয়াছে ঘুরোপীয় সঙ্গীতেরই 

সংস্পর্শে, কবি সে কথা বলিয়াও গিয়াছেন--"আমি যখনই যুরোপীয় 

সঙ্গীতেরই রসভোগ করিয়াছি, তখনই বারম্বার মনের মধ্যে বলিয়াছি 

ইহা রোমারটিক। ইহা মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে 

অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে । আমাদের সঙ্গীতে কোথাও 

কোথাও সে চেষ্টা নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সে চেষ্টা প্রবল ও সফল 

হইতে পারে নাই ।” 

বিলাতী 77981910106 [51০ স্রের মধ্য দিয়া একটি পরিপ্রেক্ষনী 

গড়িমা দেয়। হৃদয়ভাবের প্রকাশ অপেক্ষা দৃশ্যসঙ্জার ঢ11009£1901)5 
আোতাদের সামনে তুলিয়া ধরাই এশ্রেণীর গানের অধিকতর লক্ষ্য । 
রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের অনেক গানের মধ্যে তাহার প্রভাব 

পাওয়! যায়, যেমন চিত্রাঙদায় শিকার আয়োজন, গ্ঠামায়' 

কোটালের বজ্জসেনের পশ্চাদ্ধাবন প্রভৃতিতে ! 
 ভক্টর আণষ্ড বাকে নামক একজন বিদেশী স্থররসিক কবির 

বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তাহার সঙ্গে বিলিতি ভঙ্গী বাংল! গানে গ্রহণ 



সঙ্গীতে রূপাহুশীলন ১০৭ 

করা যায় কিনা কবি একমময়ে সে বিষয়ে আলোচন!। করিয়াছিলেন । 

বাকে সাহেব কবির ২৬টি গানের ফরাসী এবং ইংরাজী 

স্বরলিপি করিয়া বিদেশে প্রচার করেন । তিনি বলেন--”[06 20310 

০0£11700165 1102 09056 1170191) 11510) 1756905 & 0:21) 31] 

210000951018616. [05100910০06 5111)5 11) 5001001760 0017655. [61795 

৪ 001750800 01181105 06 21120. 0010061017255 £017012 ৪115051 

0010902170181.11)6 70625 91)0010 0102126016১ 1006 05 501) 

নি00 [1021160 0£6 00০ 109001) 

কবি পাশ্চাত্য রীতিতে অনেক স্থলে এই বৈশিষ্ট্যটি কাটাইয়। 

উঠিতে চেষ্ট। করিয়াছেন! সেজন্য বিলাতি গীতিরীতির অনুকরণ 

করিয়াছেন এইভাবে কবি তাহ।র বহু গানে । বদেশিক চাপল্য উচ্ছবলিত 

হইয়া উঠিতেছে ষে শ্রেণীর গানে সেই শ্রেণীর কয়েকটি গানের উল্লেখ 

কর। হইল--মোর মরণে তোমার হবে জয়। অলকে কুম্থম না দিও। 

তেমার বীণায় গান ছিল। হারে রেরে আমায় ছেড়ে। নয় নয় এ 

মধুর খেলা । প্রাণ চায়, চক্ষু নাচায়। একদিন চিনে নেবে তারে । ও 

কি এল, ও কি এল না। মম চিত্তে নিতি নৃত্যে । বসন্তে ফুল গাথল 

প্রভৃতি । বনু গানের স্বরভঙ্গীতে বিলাতি কায়দায় অভিনমগ্রবণত। 

[11501011500 গ্রহণ করিয়াছেন ; যেমন-_না না গেো। না কোরো ন। 

ভাবনা; না যেয়ো না কো; নারে না,হবে না তোর হ্বর্গ সাধন 

প্রভৃতি গানের রীতিতে ইংরাজী গানের স্থরের কায়দায় “না” 

শব্দের দৃপ্ততা নানাভাবে প্রকাশ কর! হুইয়াছে। | 

0100) 04515 হইতেছে খুষ্টীয় ধশ্মমন্দিরের ভজনগান ; 
রবীন্দ্রনাথ সেই (01১0101) 110510এর অনুরূপে কমটি গান 

রচনা করিয়াছেন--"সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি”, “তোমার হলো 

সুর আমার হলো সারা”, “আমার লকল রমের ধার” “মোর। 



১০৮ রবীন্দ্র-গীতি 

সত্যের পরে মন”; "মানন্দপোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সতা সুন্দর” 

প্রভৃতি। এই গানগুলি পিয়ানোর উদাত্ত গন্তীর স্বরের পতনোখান 

পদ্ধতি অনুমারে রচিত। এই সকল গানে ভগবৎ মহিমা যেন 

ওদাধ্যময় পবিত্র স্বরে প্রকাশিত হয়। 

কালমুগয়! এবং বাল্দীকি-প্রতিভার অনেকগুলি গানে হৃদদয়ভাবের 

বৈচিত্রা স্থরে প্রকাশ করির়াছেন। কবি এশ্রেণীর স্থরে নাটারীতি 

প্রবর্ধনায় [76100916 91১০০: সাহেবের লেখা হইতে প্রেরণা 

পাইয়ছিলেন। কবির কথায়_-“হর্ট পেন্সারের একটি লেখার 

মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু 

হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয়, সেখানে আপণিই কিছু-_না--কিছু 

ক্র লাগিয়। যায়। বস্ততঃ রাগ ছুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র 

কথ] পিয়! প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে স্বর থাকে । এই কথাবার্তার 

আন্ুযঞ্জিক স্থরটারই উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ সঙ্গ'ত পাইয়াছে।” 

নাটক ছুইটির গানগুলিতে স্থরের দাক্ষিণ্য ছাড়াও শ্বচ্ছন্দরীতির 

অবাধগতি আছে। রাগিণী-টৈচিত্র্য অপেক্ষা অভিনয়-গ্রবণত] 

এই গানগুলিতে অধিকতর ডি । এই পসগ্বদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ম্বয়ং 

বলিয়াছেন-_ 

এই দেশী ও খিলাতী স্থরের চচ্চার মধ্যে বাল্মীকি প্রতিভার 

জন্ম হইল। ইহার স্থুরগুলির অধিকাংশই দেশী, কিন্তু গীতিনাট্যে 

তাহাকে তাহার বঠকি মধ্যাদা হইতে অন্য ক্ষেত্রে বাহির করিয়! 

আন! হইয়াছে । সঙ্গীতের এইবপ বন্ধনমোচন ও তাহার নিঃসঙ্কোচে 

সকল প্রকার ব্যবহারে লাগ।ইবার আনন? আমার মনকে বিশেষভাবে 

অধিকার করিয়াছিল।” সঙ্গীতের এই মুক্তপথ বিচরণ ও স্বচ্ছন্দ গতি 

সম্পূর্ণ বিদেশী, রবীঙ্জনা সেই প্রথম বিদেশী স্থবের আম্বরূপো গান 
রচন৷ করিয়াছিলেন । 
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[7200610 90218051 সাহেবের উল্লিখিত মেই মতটি এই-_. 
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বালীকি প্রতিভা-কালমূগয়া হইতে চিত্রাঙ্গা-শ্তামা পর্যান্ 

সমস্ত জরনাটিক! এই ভাবেই রূপায়িত হইয়াছে। | 

কবি নিজেই বলিয়াছেন “বাল্ীকি গ্রতিভার অনেকগুলি গান 

বৈঠকি গন ভাঙ্গা, অনেকগ্চলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের স্থরে 
বসানে। এবং গুটি তিনেক গান ধিলাতী স্থর হইতে লওয়া।% 

এই সকল গান যে বিলাতী স্থর অবলঙ্কনে রচিত গান শুনিলেই 

তাহ] বেশ ধরা যায়, কিন্তু এমন অপুর্বভাবে বাংল! কথার আবরণে 

ইংরাজী স্থুর ঢাক। পড়িগ্লাছে যে, একমাত্র গানের চটুলতার আভাস 

বাতীত বিদেশী প্রভাব ভাক়তীয় শ্রোতার কানকে রসগ্রহণে ব্যাহত 

করে ন।। অন্থকৃতিই অভিনব স্থগিতে পধ্যবসিত হইয়াছে। 

ইশির]। দেবীর উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের কতকগুপি প্রিয় ইংরাজী গান 
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তাহার এই প্রিয় গানগুলির স্ব বারবার কানে ধ্বনিত হইয়া? দেশী 
স্মরের সহিত নিজের অজ্ঞাতেই এক হইয়! মিশিয়! গিয়াছে। 
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কবি ইংরাশ্রী গান গাহিতেন কেবল ছেলেবেলায়ই নয়, 

পরেও বনু সময়েই । ফক্স ্রাঙ্গোয়েদ এবং রবাট্ট ব্রীজের সঙ্গে কবির 

আলাপ হইয়াছিল ১৯১২-১৩ সালে । ইউরোপে কবি বন্থ 

অনুরাগী শ্রোতাও পাইয়াছিলেন। কবি এ-বিষয়ে নিজেই উল্লেখ 
করিতেছেন-_“একজন জামান সহযাত্রী আমাকে বল্ছিল 

তুমি যদি তোমার গলার রীতিমত চর্চা কর তা হলে 
আশ্চধ্য উন্নতি হতে পারে। ০০ 1725০200176 06 

- 56810 27 5001 ৮০1০৪, প্রথম বারে যখন ইংলগ্ডে ছিলুম 
তখন যদি এই কাজ করতুম তাহলে মন্দ হত না। ১৮ ৯ 

ষাঁ হোক জাহাজে এসে আমার গান বেশ 2.9191:2017654 

হচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে এর আগে আমি যে ইংরেজি 

গানগুলো গাইতুম কোনটাই 1250: 61৮০ এ ছিল না 
তাই আমার গলা খুল্তা না-__এখন সমস্ত উচু 7১10০%এর [0310 

কিনেচি।” কিন্তু সে সঙ্গে কবি এ কথাও জানাইয় গিয়াছেন-- 

“গুন্ গুন্ করে একটা দ্রিশি রাগিণী ভাজছিলুম ভারি মিষ্টি লাগল-__ 
ইংরেজি গান গেয়ে গেয়ে শ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলুম হঠাৎ দিশি গানে 

প্রাণ আকুল হয়ে গেল।৮ 

প্রাচ্য প্রভাব--ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের আন্বুরূপ্যে ষে সকল 

গান রবীন্দ্রনাথ গীথিয়াছিলেন, সে গুলি রমলিকজনের স্থপরিচিত। 

এ শ্রেণীর গানকে “ভাঙ্গাগান' বলা হয়। 

কবির রাগসঙ্গীত গুলিকে দুইটি ভাগ কর। যায় ৫১) ব্রদ্ষসঙ্গীত 

এবং €২) অন্যান্য রাগপ্রধান গীতি । তাহার ব্রক্ষসঙ্গীতগুলির 

স্থর ও ছন্দ উচ্চাঙ্গের হইলেও অধিকাংশই প্রচলিত হিন্দী গানের 

অগ্নকরণে রচিত। “মায়ার খেলা'র সব গানগুলিই শোরী মিঞার টগ্লার 

অন্থকরণে রচিত। সুরের সঙ্গে দামঞল্ত সাধনের জন্ত অনেক গানের 
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বাণী তদম্মারে রচিত হয়। বাণী রচনা ছাড়! এ শ্রেণীর গানে 

কবির বিশেষ কৃতিত্ব নাই । কবি সে সম্বন্ধে কৈফিয়ংও দিয়াছেন-_ 

“ভারতবর্ষের বহু যুগের সগ্টি করা যে সঙ্গীতের মহাদেশ, তাকে 

অস্বীকার করলে দাড়াব কোথায়? সেই সঙ্গীত থেকেই আমি প্রেরণা 

লাভ করি। তবু যত দৌরাত্ম্যই করি না কেন রাগ-রাগিণীর এলাকা 
একেবারে পার হ্োতে পারিনি । দেখলাম তাদের খাচাটা এড়ানো 

চলে, কিন্তু বাসাটি তাদেরই বজায় থাকে ।” এই শ্রেণীর 

রাগসঙ্গীতের অনুরূপ মূল হিন্দী গান শ্রামতী ইন্দির৷ দেবী সবগুদ্ধ 
১৫৬টি সঙ্কলন করিয়াছেন। এ সব গানের অধিকাংশ বিষ্ণুপুর 
ঘরোয়ানার প্রসিদ্ধ ঞ্ুপদগানের ভাঙা স্বরে রচিত। 

এই পধ্যায়ের গানগুলিতে মূল স্থরের সঙ্গে যতদূর সম্ভব মূল 

গানের ভাবকেও বজায় বাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন-- 

( নটমল্লার একতাল1 ) লাগিরে তরি নই লগন লাগিরে-_তুমি 
ফিরালে মোরে বারে বারে। ( আড়ানা, একতাল| ) শুন্দর. লগরি 

প্যায়ার বা_মন্দিরে মম কে আমিলে হে। (বেহাগ, ঝাপতাল ) 

“মেরে ছুন্দদল সাজে দশরথন্থত রামা- মহারাজ, একি সাজে এলে। 

( বসস্ত বাহার, তেওড়া) আন্বু বহুত বসন্ত পবন ্মন্দ--আজি 

বহিছে বসন্ত পবন। ( ভৈরবী, ঠুংরী ) মুখপরে মালতী গুলাল-_ 
আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে। (খাম্বাজ, একতাল৷ ) আজু শ্টাম 

মোহে লিয়ে বাশরী বাজায়_-তোমারি গেহে পালিছ ন্েহে প্রভৃতি । 

দক্ষিণ-ভারতীয় বা কর্ণাটীয় সঙ্গীতের লহিত উত্তর-ভারতের 

সঙ্গীতের মূলগত পার্থক্য আছে। দক্ষিণী গান প্রধানতঃ তান বিস্তারের 
এবং সর্গমের | 

কর্ণাটীয় সঙ্গীতের গঠনতন্ত্র জটিল, উত্তরভারতের স্থর এবং বাণী 

দক্ষিণী সবরের পক্ষে বেমানান। রবীন্দ্-সঙ্গীতে দক্ষিণী প্রভাব খুব 
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বেশী নাই। প্রথম যুগের গানে ছুই-তিনটি এবং শেষের যুগের গানে 
ছয়-সাতটি এবং নৃত্যের প্রভাবে রচিত আরও কয়েকটি আছে মান্ত্র। 

রবীন্দ্রনাথের বড়দাদ1 দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম এ শ্রেণীর 

দক্ষিণী গানের স্বর অবলম্বনে বাংল গান রচনা স্থকু করেন। “নমামি 

মহিষান্্র মদিনি' নামে (নারায়ণী ; যৎ) একটি তামিল গান অধলম্বনে 

তিনি রচনা করিলেন “ভজরে ভজরে ভব খগ্ডনে'। সত্যেন্্রনাথও 

দক্ষিণী সুরে গান স্থষ্টি করেন 'জয় দেব জয় দেব জয়মঙ্গলদাতা” | 
সঙ্গীতের অন্যান্য ধারার ন্যায় এখানেও জ্োতিবিন্মনাথ কবিকে পথ 

দেখাইলেন কর্ণাটা হ্ুরের গানে 'প্রণমামি অনাদি অনন্ত” ( ফেরত )। 

দক্ষিণ ভারতে ঞ্ুপদ এবং খেয়ালকে যথাক্রমে কীর্ভন এবং কৃতি 

বলে এবং বাউলকে বলা হয় সিন্ধু । এ দেশের গানে মীড়ের অভাব, এক 

স্থুর হইতে অন্য স্বরে গমনাগমন সর্বদা সমাস্তরাল। দক্ষিণী গানের 

গতি অতি ভ্রুত। 

মহীশূরের প্রচপিত একশ্রেণীর ভজন গানের স্বর অবলম্বনে কবির 

বিখাত 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সতা হ্থন্দর' গানের হ্টি। 

মহীশুরী ভজনের স্বরে রচিত তাহার অন্যান্ট গানের মধ্যে নাম করিতে 
হয়_চির সখা মৌরে ছেড়োনা, এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ এবং যদি 
আসে তবে কেন (পূর্ণ ষড়জ)। মহীশৃরী আর একটি গানের স্থুর 

অনুসরণে খাম্বাজে কবির £ংরি গান “চির বন্ধু, চির নির্ভর, চির শান্তি 

তুমি হে'। শুদ্ধ কর্ণাটীয় স্থরে রচিত কথধির প্রপিদ্ধ গান (১) আজি 
শুভদিনে পিতার ভবনে, অমৃত সদনে চললযাই (খাঙ্বাজ) গানের মূল 

কর্ণাটীউংস “পূর্ণ চন্দ্রাননে চিন্ময় হরণে মন্সথ মোহিনী । €২) বড় আশা 

করে এসেছি গে! কাছে--কর্ণাটীয়, ঝি'ঝিটে রচিত, মূল গানের 

নাম 'লখি বা বা'। €৩) সকাতরে ওই কাদিছে সকলে-_মূলগান 
'চারিবর্ধ। পর্্যন্ত' । এই তিনটি গান কানাড়ী ভাষায় রচিত। কবি 
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লত্যেন্্রনাথের কাছে বোম্বাই অঞ্চলে কিছুদিন ছিলেন__সেখানেই 
প্রথম এ শ্রেণীর গান শুনিবার সুযোগ তয়। 

মান্্াজী ভজনের নুর লইয়া গান স্ট্রি কৰিলেন 'অস্তরের ধন 
প্রাণরঞ্চন তুমি*। এ সমন্ত গানই কবির প্রথষ জীবনের রচন1। 

শেষ ম্বীবনে দক্ষিণ ভারতীয় মান্দ্রীজী গানের স্ব অনুদরণে 

পীতিকৌশলাশ্রিত গান তাহার আরো কয়েকটি আছে; যেমন (১) 
বৃন্দাবন লোলা” নামে ভজন গানের অন্কমরণে 'নীলাঞন ছায়া” । (২) 

“মীনাক্ষী মে মুদম” পুবকল্যাণী সরে রচিত গানের অনুকরণে “বাসস্তী 
হে ভূবন মোহিনী ।' (৩) 'নিহুচরণ মুলে" নামে গানের স্বর অনরুতিতে 

“বেদনা কী ভাষাম রে" এবং ৫৪) সিংহেন্দ্র মধায যাগের গান 

“বাজে করুণ স্থুরে? | নিভৃত প্রাণের দেবতা” গানেও পুবীকল্যাণী সুষের 

বেশ আভাম আছে। নৃত্যনাটা চগ্ডাপিকার “নব বসন্তের দানের 

ডালি' গানেও দক্ষিণী সুরের প্রভাব আছে। 

মূলতঃ উত্তর ভারতের লঙ্গীতের গঠনরীতিব কোনই পার্থক্য 

বিভিগ্ন প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গানে লক্ষিত হগ্রলা। ঘে 

গান পাঞ্জাবী ভাষাঘু এবং ষে গান বাংলায় রূপ পাইয়াছে-_. 

তাহাদের স্থরগত বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, প্রকাশভন্রীই 

কেবল ন্বতশ্ব। বিশেষত: ভঙ্গনজাতীয় গানে ভাষার ঠবশিষ্টা 

অপেক্ষা স্বরের ঠবচিত্রের উপর বেশি জোর দেওয়। হয়, তাই ভজন 

গানর স্থর সর্ধভারতে প্রায় একই । গুজর্াটা ভঙ্গন গান রবীক্জুনাথের 
হাতে অতি সহজে বাংলা রূপ পাইঘাছে। গুজরাটী স্বরে রচিত 

দ্বিজেন্দ্রনাথের “অখিল ঝঙ্গাগডুপতি” গানটির অন্থসরণে কবির 

অনেকগুলি গান আছে । গুজরাটী ও বাংলা ভাষ! 

অনেকটা প্রায় এক গোত্রের ৰলিয়াই হ্প্ত্ত সে ভজন গানগুলি 

অক্ুপ্নতায় অপূর্ব হুইঘ়াছে! শ্তজরাটী গানের অনুকরণে গান-- 
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(১) কোথা আছ প্রভূ এসেছি দীনহীন, আলয় নাহিক মোর অনলীম 

ংসারে (একতালা ), (২) তোমারেই প্রাণের আশা কহিব 

€ ছেপকা ), (৩) একি অদ্ধকার এ ভারত-ভূমি প্রভৃতি । শেষ গানটার 

এবং €৪) নমি নমি ভারতী ও (৫) যাওরে অনন্ত ধামে একই সথর। 

মারাঠী গানের অঙস্থরূপে তাহার দীর্ঘতম গান *বিশ্ববীণারবে 

বিশ্বজন মোহিছে” | মহারান্ত্রীয়ী গান “নাদবিগ্যাপরত্রন্ষরম জানবে” 

গানটির আহ্রূপ্যে তাহা বূচিত। সর শঙ্করাভরণ-ফেরতা। মূল স্থরটি 
শ্রীমতী ইন্দির। দেবী মহারাষ্ট্র দেশ হইতে শিখিয়া আসেন। 

পাঞ্জাবী শিখদিগের ছুইটি প্রসিদ্ধ ভজন গানের স্থরের আহুরূপ্যে 
রবীন্দ্রনাথের দুইটি গান আছে । একটি গান গুরু নানকের বিখ্যাত 

দোহা €১) 'গগনময় থালের প্রথম অংশের অন্ুবাদ--“গগনের 

থালে রবি চন্দ্র দীপক জলে” ( জগজয়ন্তী, ঝাঁপতাল ) এবং (২) “বাদে 

বাদৈ রম্য বীণ বাদৈ” গানের স্থন্দর অনুরূপ “বাজে বাজে রম্য বীণা 

বাজে” (ইমন কল্যাণ, তেওড়1)। 

নানকের ভজনের অনৃদ্দিত অংশ-__- 

গগনময় খাল রবি চন্দ্র দীপক বনে তারকামগ্ডলা জনক মোতি। 

ধূপ মলেয়ানীল পবন চৌরি করে সকল বন রাই ফুলস্ত জ্যোতি । 
ক্য।য়সে আপতি হোয়ে ভয় খণ্ডন তেবি আরতি, 

অনহত শব বাজস্ত ভেরী ॥ 

কবির অন্বাদ--গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জলে 

তারকামগ্ডল চমকে মাতি রে। 

ধূপ মলয়ানিল পবন চামর করে 
সকল বনরাজি ফুটন্ত জ্যোতিরে । 

কেমনে আরতি হে ভবখণ্ডন, তব আরতি, 

অনাহত শব্দ বাজস্ত ভেবী হে॥ 
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পাগ্াবী হিন্দু ভজনের একটি অনুবাদ তাহার গানে আছে--এ হরি 
সুন্দর, এ হরি স্থন্দর ( সিশ্কুড়া-তেতালা )। 

প্রচলিত হিন্দি ভজন গানের স্থর অস্থদরণে কবির কতকগুলি গান 

পাওয়া যায়-(১) কখন দিলে পরায়ে-(পিলু বারোয়া ).. 

(২) কি করিলি মোহের ছলনে ( হুংরি ), €৩) মন জাগে মঙ্গলালোকে 
( ভৈরে। ) ইত্যাদি | 

নিধুবাবুর প্র/চীন বাংল! গানের অনুকরণে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি 

গান আছে; ইহা বাতীত দাশরথি রায়, গগন হরকরা! প্রভৃতির অনেক 

গানের ভাবচ্ছায়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতে আছে। একটি মাত্র গানের উল্লেখ 

করিতেছি--কবিয়াল রাম বন্ধুর গান--"্মনে রইল সই মনের বেদনা” 

গানটির আনুরূপ্যে রবীন্্র-সঙ্গীতে “মনে রায়ে গেল মনের কথা” । রাস 

নুসিংহের বু গানের সুরের সহিত রবীন্দ্র-স্লীতের মিল পাওয়! যায়! 

সামসমগিক গ্রাম্য গীতের বু আভাস রবীন্দ্র-সঙ্গীতে আছে। 

রবীন্দ্রনাথের 'অনেক বাউল গানের উৎস প্রচলিত গ্রাম্য গানগুলির 
স্বর ও ভাষা হইতে । লালন ফকিরের বাউলের বিশেষ প্রভাব 

রবীন্দ্রনাথের বাউলে পাওয়া যায়। “বেঁধেছ প্রেমের পাশে, ওহে দয়াময়" 

€কাফি কানাড়া, টিমা তেতাল1) গানটি "াচর চিকুর আধো" নামে 

একটি প্রাচীন বাংল] গানের সুরে রচিত। 

এই ধারার গানগুলিতে সুরের মধ্যাদার রুতিত্ব অপেক্ষা কবিত্বশক্তি 

বছুগুণ প্রশংসা! পাইবার যোগ্য । ্ 
্জনগণমন অধিনায়ক জয় ০২” গানের ধুয়াটিও অনেকটা নগর- 

ংকীর্ভনের সরে বচিত। “হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল" ধ্বনিরই 

ক্রমোদাত অন্গরূপ “জয় হে, জয় হে" । 

সঙ্গীতে রূপানুরর্তন__সবশেষে রবীন্দ্রনাথের একই গানের বিভিন্ন 
রূপ লইয়। আলোচন। কর] যাইবে ।. ররীন্রনাথ এত বেশী গান রচনা 
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করিয়াছিলেন, এত বিভিন্ন স্বরে বিভিন্ন ঢঙে তাহার গান গাথা হইছিল 

যে শেষে রবীন্ত্রনাথের স্থরবৈচিজ্র্য নিঃশেষ হইয়। গেল, ভাই একই স্থয়ের 

বিভিন্ন গানও যেমন রচিত হইয়াছে তেমনি একই গানে দুইটি বিভিন্ন 
রও লাগানো হইয়াছে ্ 

(১) বসস্তে কি শুধু কেবল ফোট। ফুলের মেল] বোজা)--একটি 

সুরু বাহার, পদ তেওড়1; অপর স্থরটি বাউণাশ্িত সা(রগান। 

(২) বসন্তে বনস্তে তোমার কবিরে ধা ডাক (নবীন )-_ 

একটি হণ মিঅবামকেলি। অপর সুরটি জণদ, শুদ্ধরামকেলি। 

(৩) হে সখা বারত। পেয়েছি মনে মনে ( শাপমোচন )--একটি 

সুপ মিশ্র ধলন্জ। অপর সথরটি বেহাগ । 

(9) আমি যখন ছিলেম অন্ধ ( রাজ] )--একটি সুর কেদার।) 

অপর সথরটি কীর্তনের ! এই পধ্যায়ের প্রতিটি গানের একটির গতি 

মন্থর, অপরটির গতি কভ্রত পদসারে ; একটির স্থুর উচ্চাঙ্গের, অপরটি 

গ্রাথ। গোকিক সুরের । (৫) কী ৫বদন। সেকি জানো ( বীথিকা ) 

(৬) ঝড়ে যায় উড়ে যায় (৭) আর্ি ঝরঝর মুখর ঝ/দলপিনে গ্রভৃতি 

গানেও পাশাপাশি দুইটি স্থর গ্রচণিত আছে। 

গ্রামের অমাজিত গান এবং দরবারের শাস্ত্রী নিয়মাজবন্তী গানেরথে 

গ্রভেদ, তাহ প্রায় সব দেশের গানেই বগ্ধনান। যে কথাটি প্রকাশ 

করিবার জগ্ত সুরের পারিপাটেতর প্রবোজন হয় না তাহাই গ্রাম্য এবং 

অলঙ্কারে সজ্জিত পরিচ্ছন্ন মপের গানই শাস্্রীর। এ শ্রেণীর 

লাঙ্শীতিক পার্থক্য সকল দেশের গানেই সমান। 

এক একটি স্বতন্ত্র রাগিণী হয়াৰেগের এক একটা স্বতন্ত্র ভাবের 

গ্রকাখ করে; কিন্তু লোক-সঙ্গীতের সমস্ত সরই প্রায় বেদনার 
উচ্ছাস । একটা লোক নঙ্গীতের দঙ্গে অন্ত একটি লোকনপীতের পার্থক্য 
একমাত্র গাহিবার তর্দীতে । কবিরও অধিকাংশ গানই 'বিরহ বিধুর' ! 
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রবীক্জনাথের শিল্পী মনে একটী অত্ৃপ্তির আভ্তান ছিপ, তাই গানে 

স্থরের এই অহরহুঃ পরিবর্ধন। গানগ্পিতে যদিও তিনি স্থরের 

পরিবর্তন করিতেন, কথার পর্রিবর্তন করিতেন, কিন্ত পূর্বতন 

গানগুলিকে বাতিল করিতে তাহার জনক-মন বাথা পাইত, 

তাই পাশাপাশি বিভিন্ন স্থরের শ্বল্পপরিবন্তিত একই বাণীর গান রাখিয়া 

গিয়াছেন। তাল্লের দিক হইতে অনেক সমঞ্ধ এই গানগুলির কোন 

পরিবর্তন ন! থাকায়, গানগুলি শুনিতে প্রা একই রকম লাগে। 

অনেক গানে কবি দুইটি পৃথক ছন্দ বা তালও ব্যবহার করিয়া একই 

কথা ও সুর অবলগ্বনে শ্বতন্ত্র গান রচনার প্রয়াস পাইয়াছেন_-যেমন, 

€১) হেরি অহরহ তোমারি বিরহ (মিশ্র কানাড়া, ১২ মাত্রার একভালা 

এবং চৌতালা ) ৫২) সংশয় তিমির মাঝে € দেশসিন্ধু-৪ মাত্রার ঠংরি, 
কাক? এবং তেওড়া ) (৩) যেতে যেতে একলা পথে (ঝম্পক এবং 
দাদর)। একই গানে বিভিন্ন ছন্দের সমাবেশকে বলা হয় “তাল 

ফেরা ।' দীর্ঘ গানে কবি বছবার তাল ফেরত] ব্যবহার করিয়াছেন-- 

যেমন আদি যুগে (১) বিশ্ব বীণারবে €২) আনন্দধ্বনি, জাগাও (৩ 

আঙ্ি শুভদিনে (৪) মধুর গিলন প্রভৃতি এবং অস্ত্যবুগে (৫) হৃতোর 

তালে 'ভালে, (৬) আমার মালার ফুলের দলে ৭) এ আসে এ অতি 

ভৈরব (৮) হে নিকপমা প্রভৃতি এ শ্রেণীর গানের নিদর্শন | 

একই সুরের দুইটী বিভিন্ন গান 

(১) তৃষ্কার শাস্তি সুন্দর কান্তি এবং ওগো বধু হ্ৃন্দরী। (২) 

শ্যামল শোভন শ্রাবণ ছায়া নাই বা গেলে এবং শ্রাবণ তু 
বাতামে কার আভাস পেলে? (৩৩) দেখো দেখো শুকতার! আখি 

মেলি চায় এবং চলে ছল ছল নদীধারা নিবিড় ছাগায়। 

0৪) কেটেছে একেলা বিরহের বেল! এবং পেগিন দুজনে 

ছুলেছিগ বনে। (৫) বাকি আমি জাখব না এবং জানার এই 
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রিক্ত ভালি। (৬) দেখা না-দেখায় মেশা এবং জ্বপ্রমদির 

নেশায় মেশা। €%) বসস্তে ফুল গাথখল এবং ' অশান্তি 

আজ হান্ল। ৫৮) কোন দেবতা গে কী পরিহাসে এবং দূরের 
বন্ধু স্থরের দুতীরে। (৯) এ ঝঞ্ার ঝঙ্কারে এবং এ সাগরের ঢেউয়ে 

ঢেউয়ে ! (৯০) ওরে কি শুনেছিস ঘুমের ঘোরে এবং ওরে কি অপরূপ রূপ 

দেখো রে। (১১) ওরে চিত্র রেখা ডোরে এবং কেন পান্থ এ চঞ্চলত]। 

(১২) কাহার গলায় পরাবি গানের রতন হার এবং অজানা 

থনির নৃতন মণির । €১৩) আমি কাকেও বুঝিনে শুধু 

বুঝেছি তোমারে এবং যে ছিল আমার জ্বপনচারিণী। 

(১৪) যায় দিন শ্রাবণ দিন যায় এবং ধর। সে যে দেয় নাই। 

(১৫) অনেক দিনের মনের মানুষ এবং স্বপন লোকের বিদেশিনী। 

(১৬) হৃদয় মোর কোমল অতি ও আধার শাখা উজল করি। 

(১৭) হাসি কেন নাই ও নয়নে এবং সমুখেতে বহিছে তটিনী। 

(১৮) ধুসর জীবনের গোধুলিতে ক্লান্ত আলোয় এবং ধূসর জীবনের 
গোধুলিতে ক্লান্ত মলিন হেই শ্বতি। 

(১) আমার নয়ন তব নয়নের এবং আমার নয়ন তোমার 
নয়নতলে । (২) শ্যামল ছায়া! নাই বা! গেলে এবং শ্বামল শোভন শ্রাবণ 

ছায়া, (৩) ওগো জলের রাণী এবং ও জলের রাণী প্রভৃতি একই 

গানের সঙ্কুচিত এব বিস্তারিত রূপ। অনেক গানের ভাব খু 

লীল! বৈচিত্র প্রকাশের জন্য বুপাস্থরিত হইয়াছে :. যেমন-_'হৃদয় 
আমার এ বুঝি তোর” গানের বৈশাখী এবং ফাস্জনী রূপ, চরণ রেখা 
তব" গানের শব্ৎ এবং বসন্তের রূপ প্রতৃত্তি। 
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(১) 

বাউলগান আমাদের গ্রাম-অঞ্চলের লোকদঙ্দীত। লোকননীত 

বলিয়া কিন্তু মোটেই তুচ্ছ নয়, বছু গহন তত্ব ও নানা গভীর 
আধ্যাত্মিক-ও দাশনিক চিন্তা ও বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়! যায় বাউলের 

গানে। মধাযুগে ইস্লামী (স্তুফী) সংস্কৃতি যে এতিহা বহন করিয়া 

আনিয়াছিল, বাউলদের এই গানগুলিতে তাহারও ছায়াপাত হইয়াছে । 

এই গানগুলি জনসাধারণের গান- বৈষ্ণবগানের মতন কেবল 

রসিক ভক্তঙজনের গান নয় ; তাই এগুলির মধ্যে ঘষে আতস্তরিকতা, 

প্রাণের যে গভীরতার ছাপ আছে, বাংলার মাজিত গানে তাহ] নাই। 

বাংলার যে অকপট প্রাণের নিদর্শন তাহার উদার আকাশ-ছোওয়া 

মাঠে, খেয়া-বাওয়া নৌকার ঘাটে, ছায়া-ঢাক1 পাখী-ডাকা বনবাটে, 

গ্রামপ্রান্তের হাটে হাটে, দেবালয়ের নাটমন্দিরে ছড়াইয়া আছে, এই 

বাউলর। তাহাই সধত্ে সংগ্রহ করিয়! তাহাদের হ্রের মাল! গাখিয়াছে। 
কবি বলেন--.*"ইহা গ্রাম্য সাধারণের ভাষায় লিখিত এবং 

নিতাস্ত অমার্জিত বলিয়া উচ্চ সাহিত্য কর্তৃক অবজ্ঞাত। 'এই নব 

গ্রামা গায়কের! তত্ববিষ্ভার কোন ধার ধারেন না, সেটা তাহারা বেশ 

একটু জোরের সঙ্গেই বলিয়া থাকেন | ১৮৯৯৮. এই বাউল গান, 

গ্রামের চাষী ও সর্বসাধারণের, যাহারা এই গানের আধ্যাত্মিক অতি 

বাস্তবতায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠে ন1”। 

বাংল! দেশকে ভালবাসিতে হইলে তাই এই গানগুপিকে 

উপেক্ষা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন £--*বাউলের গান 
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আমি খাটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি। 
নি:মংখয়ে জানি বাউলের সঙ্জীতে একটা অকুত্রিম বিশিষ্টতা আছে | 

চিরকালের আধুনিক |” বাউল এক শেণীর সহজ (মিষ্টিক ) সাধক 

গোষ্ঠীর সাধন ভজনের গান। আধুনিক বাউল গানের মধো সে সাধন! 
নাই, এ গুলির কেবল স্থুরই সম্বল । কবি এ সব কৃত্রিম বাউল গানের 

ইবশিষ্ট্য ক্বীকার করেন না। 

কবি এই শ্রেণীর বাউল গানগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন 

“অধিকাংশ আধুনিক বাউলের গানের অমূল্যতা৷ চ'লে গেছে, তা চল্তি 

হাটের সম্তা দামের জিনিষ হয়ে পথে পথে বিকোচ্চে। তা অনেকস্থলে 

বাধি বোলের পুনরাবৃত্তি এবং হাস্তকর উপমা তুলনার দ্বারা 

আকীর্ণ,--% ** এর উপায় নেই, খাটি জিনিষের পরিমাণ বেশী 

হওয়া অসভ্ভব, * * * এইজন্তে কৃত্রিম নকলের প্রচুরতা চলতে থাকে । 
এইটজন্যে সাধারণতঃ যে-সব বাউলগান যেখানে-সেখা,ন পাওম। 

খায়। কি সাধনার কি সাহিত্যের দিকৃু. থেকে তার দাম 

বেশী নয়।* 

কতকগুলি বিষয়ে সাধারণ মাঞ্ছব নিজেদের স্বভাবস্থত্রে কেবল 

তাহাদের পরিবেশ হইতেই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে, সেগুলির জন্য 

কোনরূপ সাধনার প্রয়োজন হয় না। বাউলর] তাহাদ্দের শ্বভাবস্ৃঙ্জে 

যে সহজ জ্ঞান পাইয়াছিল, স্থরের মধ্য দিয়া ক্রমে সাধনা করিয়! 

তাহার! বিশ্বজগৎকে তাহাই দান করিয়াছে । যাহা চিরজ্তন সতা--_ 

আগ্রহী মান্য তাহা কেবল চিত্তের স্বচ্ছতা ও নিম্মলতার গুণেই 

117001007 এর দ্বারাই লাভ করে। এই ভাবে বন দার্শনিক ও 

আধ্যাত্মিক তত্ব চিত্তে স্বভাবতঃ প্রতিফলিত হুইয়া এই অশিক্ষিত 

বাউলদের গানে ূপ পাইয়াছে, ভাহার] ক্রমাগত সাধনার ফলে সেই 

সভ্যগুলিকেই তাহাদের জীবনে সাঁথক করিয়া তুলিয়াছে। খধিদের 
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সঙ্গে তপশ্তার পদ্ধতি ও ধারার তফাৎ থাঁকিলেও ধাউলরাও গভীর 

ভাবের সাধক এক শ্রেণীর তপস্থী। 

বাউলর! ভিক্ষাজীবী. বৈগ্সাগীদের পর্যায়েরই লোক। সঙজীত 
তাহাদের সাধনার অর্গ, সেই সঙ্গে ভিঙ্গারও একমাত্র উপজীবা। 

সঙ্গীতই বাউলদের এহিক ও পারত্রিক ছুই জীবনকে যুক্ত করিয়াছে। 

বাণীদেবীর বরপুত্র হয়ত বাউলের! নয়, কিন্তু বীণাপাণিই ইহাদের 
লৌকিক ও পার্মাধিক ছুই জীবনেরই একমাত্র আরাধ্য! ইহার। 

তারম্ববে রবীন্দ্রনাথের মতো বলিতে পাবে-__ 

"যে দিন জগতে চ'লে আসি, 

কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাশি। 
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হ'য়ে আপনার স্বরে 

দীঘ দিন দীঘরাত্তি চ'লে গেছ একান্ত সুদৃবে 

ছাঁড়ায়ে সংসারসীম।। সে বাশিতে শিখেছি যে স্থৃর 

ভাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্ অবসাদ-পুর 
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুপ্নযী আশার সঙ্গীত ৬» 

তবে ধন্য হবে মোর গান ॥। 

বাউলেরা একশ্রেণীর কর্তীভজা, কোন-নাকোন গুরুর চেলা 

তাহারা । সরাসরি ভগবানের সন্ধান ইহারা করে না- একজন গুরু, 

বানাই" এর (ম্বামীর) মারফতে বাউলদের পরম পুরুষের সন্ধান 

গুরু যে পথে তাহাদের লইয়৷ যাইবেন সেই পথেই অগ্ধতভাবে অনুসরণ 

করাই ইহাদের বিধান। 

গুরুর উপর নির্ভর করার প্রথাটা এই দেশে স্থপ্রাচীন । চর্ধযাপষেজ 

যুগ হইতে বাঙ্গালী সাধক গুরুর চরণে জীবনের দায়িত্ব ভার অর্পণ 
করিয়। আনিতেছে । 

ই গুরুই অধিকাংশ স্থলে আধার ভগবানের সঙ্গে অভোধ্মক, | 
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ঠিক্ যেমন সাধারণ হিন্দু গৃহস্থের কৌলিক দেবতার মৃত্তি ভগবানের সঙ্গে 
অভেদাত্মক। গুরু হুইল ইষ্টদেবতার রক্তমাংসের জীবস্ত প্রতীক । 

বাউলদের জীবন ডিঙ্গায় গুরুই কর্ণধার । তাই গুরুকে স্মরণ করা হয় 
এই ভাবে-- 

_ ড্যাং ড্যাং ভাঙ্গায় ডিলে, চালায় আবার সে কোন জন, 

কুবীর বলে শোন শোন শোন, ভাবে! গুরুর শ্রাচরণ ॥ 

আধুনিক বাউল গানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই-_ 

আমার গুরুর আপন কাছে, সুবোধ ছেলে ক'জন আছে, 

অবোধ জনে কোল দিয়েছেন, তাই আমি তার চেলা রে।” 

বাউল সম্প্রদায় হিন্দ-মূললমানের মিলনে গঠিত, তাহাদের সাধন 
ধর্মে স্ুকী ও বৈষ্ণব উভয় মতের সম্মিলন হইয়াছে সর্ধ্বসংস্কারমুক্তির 
পথে। কিংবা বল। উচিত ব্রাহ্মণ্য ও ইস্লামী উভয় সংস্কারকেই বঙ্ন 

করিয়াছে! এই সকল সংস্কার তাহাদের সাধনার বাধ1-_ 

তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মস্জেদে 
তোমার ডাক শুনি সাই, চল্্তে না পাই 
রুইখ্য! দাড়ায়ে গুরুতে মুরশেদে ॥ 

বাউলেরা নিজেদের 'পাগল' বলিয়া পরিচয় দেন, নিজেদের 

খাপছাড়া আচার ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া রাখেন । 

বাউল কথাটাই “বাযুল” বা বাতুল হইতে জন্ষিয়াছে। এই নাম 
বাউলবর] নিজেরাই বরণ করিয়াছে । বিধি-নিষেধের শাস্ীয় শাসন এ 

প্লোকাচার দেশাচারের অন্গশাসন মানিয়া চলাই হুইল প্রকৃতিস্থৃতা । 

এ হিসাবে বাউলরা অপ্রর্কৃতিস্, কাজেই পাগল। ৬ই অর্থেই ৰাউলরা 

নিজেদের পাগল বলেন-_ | 
তারে কৈ পেলুম সই, হলাম যার জন্য পাগল। 

অ্রদ্ধা পাগল বিষণ পাগল আর পাগল শিব। 
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তিন পাগলে যুক্তি করে ভাঙলে নবদ্বীপ ॥ 

আর এক পাগল দেখে এলাম নবদ্বীপের পথে। 

রাধা প্রেম সুধা বলে করোয়া কান্ডে হাতে ॥ 

বাউলদের গানের সবত্েই ইঙ্গিত ব্যঞনা_-ঠারে ঠোরে কথা বলার 

প্রথা প্রাচীন বাংলার অধ্যাত্ম-সাহিত্যের সর্বত্রই পাওয়া! যায়। 

ভাবপ্রকাশের এই বিচিত্র ভঙ্গীই তাহাদিগকে রহশ্যরসের সাধক করিয়া 

রাখিয়াছে। তাহ ছাড়া, যাহ] “বাকৃপথাতীত”, যাহ] ইন্দ্িয়ের অগ্রাহ 

তাহাকে সরলভাষায় কেমন করিয়া বলা যাইবে? 

সহজ ভাবকে প্রকাশ করা তো! সহজ নয়! বাউল এবং দেহতত্বের 

গানে সেই আধ্যাত্মিক সাধনার সহজ তথ্যই 'রহশ্যময়ী ভাষায় প্রকাশ 

পায়। তাহাদের গানের ভাঁষা তাই গ্রহ্েলিকার ভাষ|। গানগুলির 

প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ হৃদয়লম করা যায় না বলিয়াই তাহা চিত্কে 
এত উদাস করে! 

এই প্রহেলিকাযয়ী ভাষায় আছে 95120001150 ও 9055650%6- 

75655. এই ছুটি উচ্চশ্রেণীর আর্টের অঙ্গ । এই ভাষা যতটুকু ভাবের 

দ্যোতনা করে, তার চেয়ে ঢের বেশি ভাবায় । এই রহৃম্তমফ়তার 

জন্ম বাউলের গান উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য । 

বাঙলাদেশে মুসলমান-শ!সন ছিল কয়েক শতাব্ধী ধরিয়া! অব্যাহত, 

এই দেশের গ্রামে গ্রামে সেই সময়ে রাজধম বিস্তার লাভ করিয়াছিল; 

সহজিয়া! সংস্কৃতিতে ইস্লামী ছাপ গভীরভাবে পড়িবার সুযোগ হয়, 

তখন। জারি এবং মুশিদা গান বাউল হইতেই উদ্ভৃত। 
বৈষ্ণবদের প্রেমের মতন বাউলদের প্রেম লৌকিক স্তরের নয়। 

তবে বাউলের সাধারণ নরনারীর টৈনন্দিন কাধ্যকলাপের বাহিরে__ 

তাহাদের সহিত সম্পর্কশূন্য কোন কিছুর কথা কোথাও বলেন নাই। 
বাউলদের গালের 'মনের মানুষ” তাহাদের আপন মনের মাধুরী দিয়া 
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গড়1। সহজ সাধনার দ্বারা এ 7৪0 1069115620 কে ভালোবাসায় 

পরমতত্তবের রসোপলব্ধিই তাহাদের ত চরমলক্ষা। 
চধ্যাপদের  শিদ্ধাচাধাগণের ভ্ঠার বাউলরাও বারবার 

নরনারীদের দৈহিক সম্বদ্ধের কথ! বলিয়াছিলেন তাহাদের দেহতত্বের 

গানে। এই নরনারীর দেহ সন্ধ 591001157) ছাড়া কিছু নয়, 

ত্ম! পরমাত্মারহই কথ।। অন্যতর উদ্দেশ্ট গ্রহেলিকার সাহায্যে 

যাহারা! এন্দ্ররিক সব ছাড়া অন্ত কোন তীত্রতর স্থখের সন্ধান জানে 

না, তাহাদের দিব্যানন্দের আভাস দেওরা,--ইহা এক প্রকারের লোক 

শিক্ষা । চর্ধ্যার উপম! প্রভৃতি বাউলেরাও অনেক স্থলে হুবহু গ্রহণও 

করিয়াছেন ; যেমন একটি উপমা-_ 

মুঢা দিঢ না ঠ দেখি কা অর ভাগ তরঙ্গ কি সোসই সা! অর ॥ 

সুঢ়া আছস্তে লো অ ন পেখই দুধ মাঝে লড় আছন্তে ণ দেখই ॥ 
এই দুধের ইঞ্জিতটি এই বাউল গানটিতেও সুম্পষ্ট__ 

গুনে আমার মন গোয়াল! 

ছু বেলা তুই ছধ যোগাবি 
এ কথাটি আটি আঁটি দুধ, তুই আমারে দিবি! 
ঘরে আছে ধম” গাভী, তাহার দুধ ছুইয়! লবি। 

কামধেনর ছুধ চুইয়| খাবি, ঘখন চা'বি তখন পাবি। 

সাধুর সনে ঘাবি গোঠে আনবিরে ছুধ নিকষ পটে। 
অমৎ সঙ্গে লাগিলে ছিটে নই হবে দুধ, সব খোয়াবি ॥ 

রামপ্রণাদী হুবের মধ্যে তৰচিস্তায় গৃঢ়ক্ষপটি ঘে ভাবে পাই, 
ব।উলের গানের মধ্যেও অনেক স্থলে তাহার অনুরূপ ছাধাপাত দেখ! 

যায়| এই ঘাউল গানটির-_ 
আমার মদ পাগলা হুলরে, ডাকি গুরু বলে, 

এরূপ ঘখন মনে পড়ে আমি ভালি নয়নের জলে। 
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গুরু আমার পূর্ণশশী, আমি এ চরণে হব দাসী; 

এরপ ভালবাসি, ওরে কাজ কি আমার গয়া কাশী ; 

ওরে কাজ কি এছাবর কুলে॥ 

রামপ্রণাদী গানের মধ্যেও বাউলস্করের যথেষ্ট ছায়াপাত নী | 

উপরের বাউলের কথার প্রতিধ্বনি দেখি বামপ্রসাদী স্থরে-_ 

“আর কাজ কি আমার কাশী । 

মায়ের পদতণে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণলী* ॥ 

মুসলমানি লৌকিক গানেও ইহার প্রতিধ্বনি পাওয়৷ যায়-- 
হইতে ত চায় না রে মোর মন মক্কা আর মদিনা। 

হেথা যদি আল্লার পাইবে বুদ্রৎ ॥ 

বাউলের গুক্ু জীবিতও হইতে পারে, মৃতও হইতে পারে। 

ভিন্ন ভিন্ন তিরোহিত মহাপুরুষ ভিম্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের গুরুস্থান অধিকার 

করিরাছেন। ৫েখন_- 

যাহান্। মুলত; “গৌরপারম্যবাদে বিশ্বাশী অর্থাৎ বার্লার 
“মনের মাঙ্ষ' শ্রীগৌরাঙশকেই যাহার] গুকু বলিয়া ম্বীকার করে, 

ভাহাদের বল। যায়--'গৌর-বাউল'। তাহাদের গানে সোনার 

গৌরাঙের উল্লেখ থাকে, 

কার ভাবে গৌরবেশে, মজালে হে প্রাণ। 
প্রেম নাগরে উঠলে তুফান, থাকবে না! আর কুলমান ॥ 

আর এক শ্রেণীর বাউলের গুরু নবী ছাড়া আর কেহই নয়; ইহার। 

ইম্লামী ধারার সাধনা করে__ইহাদের নাম “ফকির বাউপ' বা 
ধরবেশ ৰাউন। ইহাদের গ্রনে নবীন নামোক্পেখ থাকে যেমন-_ 

নবঝার তরীক্ ঠিক রাখি কেমনে আমি, তা! বুঝতে পারলেম না, 
আমি তা ঠিক রাখতে পারলেম ন! ! 

ও নবীয় ত্ীক জানা, সে ভেদ মানা, ও তার ঠিকানা পাই কোনে? 
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মুনলমান সাধকদের মতে ভক্ত মিদ্ধিলাভ করে চার ভাবে--শরিয়ং, 

মারেফং, হকিকৎ, তরীকং। শরিয়ৎ কোরাণ শরিফ ও হাদিস শরিফের 

অন্থণাননের পথ। মারেফ২ মুরশেদ বা গুরুর নির্দেশিত পথ। 

হকিকৎ-দ্দিব্য স্থষ্টিতে উপলব্ধ সত্যের পথ আর তরীকং বিবিধ আচার 

অনুষ্ঠানের পথ। উল্লিখিত-গানটি তরীকৎ। পথের সম্বন্ধে তত্ব জিজ্ঞাসার 

ব্যাকুলতার গান। 

আর এক শ্রেণীর বাউলের! তান্ত্রিক সাধনভজনে বিশ্বাসী ; চর্যাপদ 

হইতে রামগ্রসাদ -পধ্যস্ত বাংলার তান্ত্রিক সাধনার যে ক্রমোম্মেষ ও 

পরিণতি হইয়াছে, এই শ্রেণীর 'তান্ত্রিক বাউল”রা সেই ধারার 

উপাসক | সেই ধারায় গান-__ 

ছুই দলে বিরাজ করে সহজ মানুষ চিনিলে না_ 

মনের মানুষ হয় যে জন]। 

এক দম হাওয়ায় চলে, আর এক দম ঘুরছে কলে, 

আর এক দম সত্য হলে, অনায়াসে মিলে। 

ও তার দশ দরজা বন্ধ হলে, তখন মানুষ উজান চলে, 

স্থিতি হয় দশম দলে, চতুর্ দলে বারাম খান! । 

এই সকল বিবিধ শ্রেণীর বাউল গান ও বাউলিয়৷ তত্বের সঙ্গে 

রবীন্দ্রনাথের কোন সম্পর্ক নাই। | 

বাউলের স্থরের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে।. প্রচলিত রাগরাগিণী 

বাউলদের অথৈ রসের হ্রদে থৈ পাইল না; বাউলদের নবসাধনার 

সঙ্গে প্রমোজন হইল নৃতন স্থরের। কীতনের মতন বাউল তি 

করিল নূতন ুরভঙ্গীতে নৃতন গীতি-রীতিতে নৃতন গান।, , এই 
সবরের কৌলীন্া ব। আভিজাত্য না থাকিলেও মাধুর্য আছে। 

“গৌড়মল্লার'কেই মনে কর! যাইতে পাবে বাউলের মূল সুর--এই গয়ড়া 

বা গৌড়রাগ বাংস। ৰা গৌড়দেশের . নিজস্ব রাগিণী।. মুসলমান 
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শাসনেও রনিক সমাজ এই গৌড়মল্লারকে বাঙ্গালীর স্থুর বলিয়া চিহ্িত 
করিয়াছিলেন। 

পরে বাংলার অন্থতর নিজন্ব বস্ত--কীর্তনের স্থুর বাউলের সঙ্গে 

মিশিঘ। গিয়াছে । কবি তাহার গানে সে পরীক্ষাও করিয়াছেন । 

চিরকালই পাঙ্গীতিক ক্রমবিকাশে এক সময়ের লোক-সঙ্গীত 

পরের যুগের উচ্চাঙ্জের সঙ্গীতের মর্যাদা পাইয়া আসিয়াছে । ঞধ্রুপদ 
ছিল গোয়ালিয়রের মেয়েদের ঘরোয়া গান, বকৃম্থ, ভঙ্গ, তানসেন 

প্রভৃতির যত্বে তাহাই দরবারে আসন পাইল। খেয়াল ছিল 

খয়রাবাদ অঞ্চলের লোক গীতি, স্থুলতান হোমেন শাহ সিকাঁর 

পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আমীর খসরু, গোপাল নায়ক প্রভৃতির 
গ্রসাদে তাহার এই রূপ লাভ। টগ্লাও এই ভাবে ঝাঙ্গ জেলার 

লোক সঙ্গীত হইতে মধ্যাদার আসন পাইয়াছে। 

(২) 

রবীন্দ্র-সঙ্গীতে বাউল গানগুলিই তাহার শ্রেষ্ঠ মরমী গান। বাংলার 

অতি-পরিচিত গ্রান্য বাউল স্থর কবিগুরুর কণ্ে অপূর্ব অভিজাত বূপ 
পাইয়াছে]। তাহার নিজের কথায়--“বাঙ্গলা ভাষায় আউল ও 

বাউলের গানে, মেয়েদের ছড়ায়, ঝরণার জলে হুড়ির মতো! হসস্থ 

শব্দগুলো পরস্পরের উপর পড়িয়া ঠন্ ন্ শব্ধ করিতেছে। ভর 
সাহিত্য-পল্পীর গন্ভীর ধীঘিকার স্থিরজলে সে হসস্তের ঝঙ্কার নাই। 

আর সেই জন্যই সাধুডাষায় ছন্দটাঁ যেন মোটা ফাকওয়ালা জালের, 

মতো, আর অনাধুটির একেবারে ঠাসা বুনানি।" 
বাউল গানের ভাববস্তরর জন্য নয় তাহার হসস্তবনল ভাষা ও ছন্দই 

কবিকে বাউল স্বরের দিকে আকুষ্ট করে। কবির বাঙ্গালী 

জন স্থলভ উদাসী-প্রাণে নিজস্ব একট] বাউলিয়া ভাব ছিল। এই ছুইএর 

মিলন ঘটিয়াছে কবির বাউল স্থরের গানগুলিতে ॥ 



১২৮ রবীন্দ্র-গীতি 

পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে গ্রতিবৎসর শরৎ-হেমস্থে এই বাউলের 

দল পথে বাহির হয়, স্বানেস্থানে তাহাদের একতারা অথবা গাব 
গুবাগুব যন্ত্র বাজিতে থাকে । রবীন্দ্রনাথ তাহাদের সেই অস্ত্যজ গানের 

মধ্যে বাংলার প্রাণস্পন্দন গুনিতে পাইলেন। বাংলাদেশের গ্রাম্য 

জীবন ও প্রকৃতির সহিত কবির স্তরের স্থগভীরযোগ ছিল, অবসরসময়ে 

গ্রামে যাইয়া শুনিভেন পদ্মার মাঝির গান, স্বপ্টি করিতেন তাহাদের 
স্থর়ে “গ্রামছাড়া এ রাঙ্গামাটির পথ”__শুনিতেন মাঠে হাল-চধষা কৃষাণের 

গান, তাহাদের স্বরে বাধিতেন'“আমার সোনার বাংলা”) পথে 

ভিক্ষা-মাগ। ধবরাগী বোইমদের গান, তাভাদের সুরে রচনা করিতেন 

শনিত্য তোমার যে স্কুল ফোটে”--(মিশ্র বিভাস, কাশ্মীরী খেমটা) | আর 

গৃহকর্্মরত শান্ত নিরুপদ্রব গৃহ্স্থের আঙ্গিনার বধূর গান শুনিয়! তিনি 

বচন! করিতেন--“আমার হিয়ার মাঝে, "মালা হ'তে খসে পড়া ফুলের 

একটি দল,” “কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা”। 

স্বতই বাংলার অমাজ্জিত পল্ভীপ্রাণের স্বত:স্ক্ত অভিব্যক্তি বাউল 

গানগুলিতে আছে বলিয়া বাউলের স্থুর কবিকে শুধু মুগ্ধ করে নাই, 

তাহার স্তরে স্ঙ্জনী শক্তির উদ্বেধন করিয়াছে, নিজের বাঙ্গালী মনের 

অঙ্গনভূতিকে তিনি এই স্থরে বূপদান করিরাছেন। 

'অবশ্ট বাউলের সহজ স্ুরটিকে অনেকে লঘু তরল ভাবের প্রকাশক 

রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। রূপটা পক্ষী, দীন বাউল গ্রভৃতির গান এই 

প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। 

বাউল গান এবং কর্তন গান উভয়ই বাংলার পল্লীর গান, কিন্তু 

বরের বিজ্ঞানে উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থকা। কীর্তনগানের একটি 

বৈজ্ঞানিক নিগড় আছে, একমান্র অশাগর ভিন্ন তাহার নিয়মভঙের 
কোনই পন্থা নাই; কিন্তু বাউল গানে সেইয়প কোন শান ধাধন নাই। 
অথচ কীঞ্নের ধুয়ার এবং আথরের মত বাউলেরও সবের টান 
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এবং তআ্বাখর আছে--গান প্রতিবার দেই টানে আসিয়া শেষ ভয়। 
বাধারন্ধনহীনতার জন্য কবি বাউল স্থরকে তাহার ভাবের 
বাছন করিয়াছেন। আবেগের সঙ্গে সহরের গতির স্বাধীনতা 

আছে: ব্বীন্ত্রনাথের বাউল গানে তাই ইমনকল্যাণ হইতে 

পিলুর প্রভাব, তথা হইতে মল্লার অথবা গৌড়সারঙে আবার 
পিলুর প্রভাবে, স্থরের গতির কোন বাধা নাই। পিলুবাগিনীর 

গতিভঙ্গীই অবস্থা কবির বাউলগানের প্রধান আশ্রয় । বাউল গানের 
পথহারা কোন ধৈরাগীর একতারায় কবি পাইলেন প্রথম স্বেচ্ছামত 

স্নরবিহারের অধিকার । এ গানেও রাগপঙ্গীতের স্বর কাজে 

লাগাইলেও নির্দেশ অন্চসারে নয়, সঙ্গতি অনুযায়ী শ্বচ্ছন্দভাবে রাগকে 

বাবহার করিয়াছেন। কবি বলেন-_- 

"ক্ষণে ক্ষণে এ রাগিণী ও বাগিণীর আভাস পাই কিন্ত 
ধরতে পারা যায» না। অনেক কীর্তন ও বাউলের স্থ 

বঠকী গানের একেবারে গা ঘেসে গিয়েও তাকে স্পর্শ করে না। 

গুত্াদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ, কিন্তু বাউলের সুর ষে 

একঘরে, রাগ রাগিণী যতই চোখ রাঙ্গাক সে কিসের কেয়ার করে!” 

মানভূম অঞ্চলের লোকনঙ্গীত “ঝুমুর” এবং বাংলাদেশের কীর্তনের 

সঙ্গে যে ঝুমুর গাওয়! হয় উভয়ই প্রায় একই অঙ্গের। এই ঝুমুরও 

আর এক শ্রেণীর বাউল। 

বাউল গানের সুর ও ভাব আমাদের অন্তরে একটী সাড়া 

জাগায়। এই গান অতি সহজ স্বরে আমাদের সঙ্গীতের তৃষ্ণা না 

মিটাইলেও হ্বপ্ধ হৃদয়বৃত্তিগুলিকে জাগাইঘ়া দেয়; কেবল 

বাউল নয়, সকল গ্রামা গীতের স্থরের নর্ঘন্ধে এইটাই সবচেয়ে 

বড় কথা । 'এইসব গানে স্থরের এখধ্য নাই, চাতৃধ্যও নাই, 
কিন্তু মাধুর্য আছে এবং বাঙ্গালীর প্রাণের সঙ্গে স্থগভীর 
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সংযোগ আছে। এই মাধুধ্যাই গানগুলিকে আযুক্মান করিয়া 
রাখিয়াছে। 

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন--“আমাঁদের সঙ্গীতও রাঁজসভা। 

সম্রাটসভায় পোষ্যপুত্রের মত আদরে বাড়িতেছিল। সে সব সভ। গেছে, 

সেই প্রচুর অবকাশও নাই, তাই লঙ্গীতের সেই যত্ব আদর, সেই 
হৃষ্টপুষ্টত] গেছে । কিন্তু গ্রাম্য সঙ্গীত, বাউলের গান, এ সবের মার নাই। 

কেননা, ইহারা যে রসে লালিত সেই জীবনের ধারা চিরদিনই 

চলিতেছে । আনল কথা, প্রাণের সঙ্গে যোগ না থাকিলে বড় 

শিক্ষাও টিকিতে পারে না1৮ 

বাউল গানে ম্বাভাবিক সহজ সরল কথাই টৈশিষ্ট্য । কাব্যালঙ্কার 

অথবা শববঙ্কারের আদর এই সকল গানে মোটেই নাই। গুতত্ব, 

ভগবদ্তক্তি, আধ্যাত্মিকতার সন্ধানে কর্কে অনবহিত করাই রম- 

গ্রহণের পক্ষে শ্রেয়: | রবীন্দ্রনাথের মতো মাজিত রুচির কবির পক্ষে 

গ্রাম্য বাউল গানের অসংস্কৃত প্রকাশভঙ্গী বজায় রাখা মনে হয় বেশ 

শক্ত কাজই হইয়াছিল। লালন সই নামক একজন তখনকার বাউল 
ফকিবের সহিত ব্যক্তিগত পরিচয় কবিকে এ বিষয়ে প্রভাবাদ্িত 

করিয়াছিল। লালন ফকির রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ জমিদারীর একজন 

গ্রজা ছিলেন। তাহার অনেক মুলগান রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন পত্রিকায় 
গ্রকাশও করেন । লালনের স্থবিখ্যাত গান-__ 

আমি একদিন ন! দেখিলাম তারে । 

আমার বাড়ীর কাছে আশিনগর এক পড়শী বসত্ করে ॥ 

যে অমাজজিত প্রতিভার সতেজ প্রাণস্পন্দন ছুর্ববল প্রকাশভঙ্গীর জন্য 

বহুদিন রুদ্ধ ছিল দেহতত্বের গানের সন্কীর্ণ পরিবেষ্টনীতে, তাহাই 

ব্রবি-করম্পর্শে বাংলার নাগরিক সমাজে প্রথম সাড়া জাগাইল। তখন 

এই সুর, এই ছন্দ এই ভাষা, এই স্রসঙ্গত আমাদের অতি আপন 
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বন্ধ বলিয়া মনে হইল--আমর! কেন যে এ রস গ্রহণে বঞ্চিত ছিলাম 

এতকাল, তাহা ভাবিয়া আশ্চর্যযান্বিত হইলাম ! 

তবে নীলকণ্ মুখোপাধ্যায়, কাঙাল ফিকির চাদ প্রভৃতি বহু 

বিখ্াত সঙ্গীতরচয়িতাদদের অনেক ক্তপ্রসিদ্ধ গানও বাউলের সুনে 

রচিত। শ্বদেশী গানের অধিকাংশই রচিত হইত জনপ্রিয় বাউলের 
স্থরে। বিশ্বৃতপ্রায় অখ্যাত সেইরকমই বাউলগানের কিছু কিছু 

কবি তাহার. চয়নিকায় স্থান দিয়াছিলেন,-_তাহার্দের কয়েকটি 

নিদর্শন-_ 

€১) আনম কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে। 

হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশবিদেশে বেড়াই ঘুরে ॥ 

লাগি সেই হৃদয়-শশী, সদা প্রাণ রয় উদ্দাসী, 

পেলে মন হোত খুপী, দেখতাম নয়ন ভ'রে ॥ 
আমি প্রেমানলে মর্ছি জলে, 

নিভাই কেমন ক'রে, মরি হায়, হায় রে। (গগন হরকরা ) 

গগনের এই বাউলের “আমার মনের মানুষ” ও আখর “মরি হায়, 

হায় রে” এবং এই শ্রেনীর বহু বিশিষ্ট বাণী-ভঙ্গী রবীন্দ্রনাথের 
বহু গানে পাওয়া যায়। “আমার সোনার বাংল। আমি তোমায় 

ভালবাসি” গানের স্থর ও “মরি হায় হায় আখরটি রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছেন 

গগন হরকরার এ প্রসিদ্ধ বাউলগানটি হইতেই | 
(২) নদি, বলরে বল, আমায় বল রে। 

প্রেমতরঙ্গে তুমি কর টলমল রে। 

তুমি নেচে নেচে ছুটে বেড়াও ( মরি হায় হায় রে নদী) 

যারে নিকটে পাও তারে নাচাও॥ €ফিকির চা) 

“মরি হায়, হায় রে" বাউলের অতি প্রচলিত আখর। কাঙাল 
ফিকির চাদের উল্লিখিত স্থপ্রপিদ্ধ বাউলে৪ সে আখরটি রহিয়াছে। 
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€৩) নিঠুর গরজী, তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে? 

তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি সবুর বিনে? 

দেখনা আমার পরম গুরু সাই, 
সে যুগধুগাস্তে ফুটায় মুকুল (তার) তাড়াহুড়া নাই ॥ (মদন বাউল) 
€৪) আমার ডভুবল নয়ন বসের তিমিরে-- 

কমল যে তার গুটাল দল আধিয়ার তীরে। 

গভীর কালোয় যমুনাতে চলছে লহরী, 
( কালোয় ঢালা যমুনাতে বসের লহরী ) 

ও তার জলে ভাসে কানে আসে রসের বাশরী ॥ পেল্মলোচন) 

(৫) আমি মজেছি মনে। 

ন। জানি মন মজল কিসে, আনন্দে কি খোদ-মরণে। 

ওগে। এখন আমায় ডাকা মিছে, 

আম।র নাই যে হিসাব আগে পিছে, 

আনন্দে এই মন নাঁচিছে 

শোন্ তার নৃপুর বাজে রাত দিনে ॥ (ঈশান যুগী ) 
€৬) অচিন ডাকে নদীর বাকে ডাক যে শুন! যায়। 

( কৃলে ভিড়া, ক্ষণেক জিরা) 
অকুল পাড়ি থামতে নারি সদাই ধার! ধায় ॥ 

ধারার টানে তরী চলে ডাকের চোটে মন যে টলে, 

টানাটানি ঘুচাও জগার হৈল বিষম দায় ॥ ( জগ কৈবর্ত ) 
রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ বাউল গান ভাব ও সুরের নগন্য এই সকল 

অবজ্ঞাত নুর সাধকদিগের গ্রচলিত গানের নিকটই খণী ! 
বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি লোকমলীতের অন্ততম ঠবশিষ্ট্য এই যে,_ 

ইহাতে গ্রাম্য-পরিবেশ এবং গ্রাম্য-বাচনবীতি খাকে ! কবি এ শ্রেণীর 

পানে অলঙ্কত ও মাজিত ভাষ। ব্যবহার করাঘ তাহার স্বাভাবিকতা 
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কতকটা! ক্ষুগর হইয়াছে। শ্রীসৌমেজনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন-_“বাউল 

গানের গ্রামাতা দোষ পীড়া দিতে থাকলো কবিকে । এখানে 

কথার প্রাধান্য বেশি স্বরের আভিঙ্ঞাত্য নেই, তাঁর কৌলীন্তা কপ 
হয়েছে । কাঠোমো ভাঙ্গল বটে, কিন্তু সবরের গভীরতা এসে পৌছলনা |” 

স্ররের সৌষ্ঠব বাড়াইবার জন্ত কবি যেমন রাগিণী মিশ্রণ 

করিয়াছিলেন, 'ভাষাঁয়ও তেমনি চল্তি গ্রাম্য শষের সঙ্গে ভাবগতীরর 
শব বাহার করিলেন। ইহাতে তাহার বাউল গানের স্বধর্মচাতি 

ঘটয়াছে। বরং অতলপ্রপাদদ বাউলগানের ন্বধর্ম অনেকটা রক্ষা 

করিতে পারিয়াছিলেন । 

উদাগাময় কারাণোর স্রটি বাউলের গানের নিজন্য বৈশিষ্ট । এই 

স্বরে মীন্ডের ভাজে ভাজে একটা সংসারক্লাস্তির আবেশ আছে, এই 
ভাবটি ফুটিয়াছে কবির--0১) তুমি এবার লহো হে নাথ । (২) তৃষি 

যত ভাব দিষেছ আমায় করিয়া দিয়াছ সোজা । (৩) তুমি এপার ওপার 

করে! খেয়ার নেয়ে প্রতি গানে । 

বাংলার বিশেষত: রাঢবাংলার পল্লীতে দুইটি মর্শস্পর্শী সুর শোনা 

ঘায়-_-একটি রামপ্রসাদী, অপবটি বাউল । বাউলের গানের যে চিরস্তন 

ভুঃখবাদ তাহ! বৌদ্ধ সহঙ্গিয়াদিগেরই প্রভাব । রামপ্রসাদী গানে 

এই ছুঃখবাদ নাই, রামপ্রপাদী সাংসারিক ডক্তের ভক্িসাধনার গান । 

বাউল সংসার-সমাজকে এড়াইভে চাহিয়াছে, রামপ্রসাদী মংসার 

ও বৈরাগোর সমন্বয় সাধন কবিয়াছে। সংসারী ভক্তদের পক্ষে 

রামপ্রপার্দী গান বাউল গান অপেক্ষা অধিকতর সহজ সাধনপন্থার 

নির্দেশ দিয়াছে । 
রবীন্দনাথের অস্তর্জীবনে একটি বাউল পুরুষ চিরদিন গাহিয়াঙ্ছে 

"তাইরে নাইরে নাইরে না।” সাংসারিক বন্ধন তাহাকে কখন 

জড়াইতে পারে নাই, খ্যাতির ফুলের মালাও ভীহাকে বাধিতে পারে 
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নাই, সেখান হইতে বহুবার তিনি সরিয়া দ্াড়াইয়াছিলেন, সকল 

বাধন, সকল সংস্কার হইতে রসিক আত্মার মুক্তিই ছিল তাহার 
সাহিত্য রস-সাঁধন! ধারার আদর্শ ! অনেক জায়গায় তিনি নিজেকে তাই 
'কবি বাউল আখ্যা দিয়াছেন! ফাল্তনী গ্রীতিনাট্যে *ছ্রীমান 

দিনেজ্জরনাথের হাতে কবি বাউলের এক তারার মত নাট্যকাব্যটি" উৎসর্গ 

করিয়াছেন। 

পশ্চিমবঙ্গের বাউলগানগুলির স্থরপর্ধ্যায়ের সমশ্রেণীর গান 

পূর্ববঙ্গের মারি গান। পূর্ববঙ্গ জলের দেশ, তাহার স্থরগত বৈরাগ্যও 
তাই অশ্রু জলের সঙ্গেই সংগ্রি্ই। রবীন্দ্রনাথের পল্লী-গানে পশ্চিমবঙ্গের 

বাউলের ন্যায় পূর্ববঙ্গের সারিগানের আকৃতি ও ব্যাকুলতার 

অহ্ভূতিও রূপ পাইয়াছে। বাঙ্গালীর পল্পীজীবনে ছুখে ও বৈরাগ্যই 

সর্বন্থ, তাই বাউল, কীর্তন, সারি কোন গানেই উল্লাসের 

অভিব্যক্তি নাই। 

পূর্ববঙ্গের পল্লীসঙ্গীত 'ভাটিয়ালী' গান একক কণ্ঠের, আর 
সাবিগান ০1১9:03 বা সারিবদ্ধ মাঝি-মাল্লাদিগের মিলিত কণ্ঠের গান । 

তা: আর্ণন্ড বাকে সাহেব তাহার "ববীন্দ্র-সঙ্গখতে'র পরিচয়প্রসঙ্গে 

বলিয়াছেন--“9$০16 1085 81950120006 266-10176 9016101) 

06 12095010 50175 0] 010০ 81109175) 8910015 21] 0015 

:9000191 0016 06 59101858110 00610 106 1090100 10001191)- 

10610762100 10611) 85 ০11 252. 10960210121] 10101) 17০ 1785 

50817)0000 10) 1015 50070£ 0615012911$, 7526 19 0085 2 

1706 00016 0780. 21) 15018660 ০168 06 ৪7056.” রবীন্দ্রনাথের 

পারিগানের স্থরের গানগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগা-_ 

(১) গ্রাম ছাড়! এ রাঙা মাটির পথ। (২) বসস্তে কি শুধু 
কেবল ফোট1 ফুলের মেলা । (৩) আমি কান পেতে রই। 
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(৪) যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহন। (৫) তোমার 
খোল! হাওয়! লাগিয়ে পালে। (৬ ) খর খামু বয় বেগে। 

ভাটিয়ালী সুরের গান রবীন্ত্র-সঙ্গীতে নাই ৷ রবীন্দ্রনাথের মাঞ্জিত 
সংস্কত রূপে পূর্ববঙ্গের বিকৃত অশুদ্ধ উচ্চারণবিশিষ্ট ভাটিয়ালী 
গনের টবশিষ্ট্য আশ! করাও যায় না। 

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ বাউলের গানে কীর্তন গায়নভঙ্গী এবং 

স্থরের বিশেষ প্রভাব আছে। রবীন্দ্রনাথের এই ধারার “বাউলিয়! 
কীর্তন" গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য- 

(১) বজ্বে তোমার বাজে বাশী; (২) আজ ধানের ক্ষেতে 
রৌদ্র ছায়ায়; (৩) এবার ছুঃখ আমার অসীম পাখার 

'বাউল-কীর্তন? ভঙ্গী অতুলপ্রসাদ সেনের গানেও আছে । যেমন-- 
আর কতকাল রইব বসে, মেঘের দল বেধে যায়, যদি তোর হৃদ 
যমুনা হ'লরে উছল রে ভোলা প্রভৃতি । 

রবীন্দ্রনাথের বাউলগানে ছন্দের বৈচিজ্রা নাই। বাউল গান সাধারণ 
জনগণের গান, সেখানে স্থবের ন্যায় ছন্দেরও বৈচিত্র আশা করা 
যায় না। কবির বাউল গানে প্রধানত: ছুইটি তালের 
প্রাধান্ত লক্ষ্য করা যায়_-একটি তিন মাত্রাবিশিষ্ট দাদরা! এবং অপরটি 
চার মাত্রার কাহার্ব!। ছুই একটি গানে ঝাঁপতাল, ঠংরি এবং 

স্থবরফক্তাও ব্যবহৃত হইয়াছে। ছয় মাত্রার “কাশ্মীব্রি খেমটা' গ্রচলিত 

বাউলের বিশিষ্ট ছন্দ; রবীন্দ্রনাথ অনেক গানে তাহাও বজায় রাখিয়াছেন, 

যেমন,-আকাশ হতে আকাশ পথে, নিত্য তোমার যেফুল ফোটে 

প্রভৃতি । রবীন্দ্রনাথের 'অধিকাংশ বাউলই ভ্রুত লয়ের, গানে কথার 
দীর্ঘতা সেই জন্যই হয়ত রক্ষা করা গিম্াছে! মৃছুলয়ের দাদর] তালের 
“এবার দুঃখ আমার অসীম পাখার" বাউলটির মধ্যেও ছন্দের বৈশিষ্ট্য 
প্রকাশ পাইয়াছে। তালের অপূর্ণত! পূর্ণ করিয়াছে নৃত/, গানের সঙ্গে 
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বাউলের নাচ অঙ্গার্গীভাবে যুক্ত । যদিও এই নৃত্য কোন হ্ুুরসঙ্গত নয়, 
বাউলের স্বত:স্ফস্ত অন্তরের অভিব্যক্তিই প্রকাশ পায় এই পদসঞ্চারে; 

প্রাণের আবেগ রূপ পায় বাউলের নাচে এবং এই নুত্যের গতিই বাউল 

গ্রানের বিশিষ্ট ছন্দ । | 

বাউল গানের সম্পূর্ণতা তাহার নিজস্ব যন্ত্রসঙ্গীতের উপরও অনেকটা! 

নির্ভর করে। বাউল গানের বিচিত্র সঙ্গত একতার] এবং গাবগুবাগুব 

(গোপীযন্ত্র) ব্যতীত এ গানের রসগ্রহণ সম্ভব নয়। গানের সুর, তাল 

কথা, আবেগ সকলই তাহার এ বিচিত্র সঙ্গতের দ্বারাই যেন নিয়ন্ত্রিত 

হয়। একতারা ব্যতীত আরও দুইটি যন্ত্রস্গীত বাউলের আছে-একটি 

হইতেছে খঞ্জনী অথব। মন্দিরা, অপরটি নৃপুর । কীন্তনে ষেমন খোল 

ব্যতীত স্ৃর রূপ পায় না, বাউপেও এই কয়টি বাগ্ঠযস্ত্র ব্যাতীত তাহার 

নিজস্ব সুর-সামধস্ত স্থহি হয় না। 

প্রচলিত বাউল গানের সুরের মধ্যে বৈচিন্রা নাই, প্রায় সমস্ত 

বাউলই একই বিশিষ্ট লৌকিক ঢঙ্গে গাওয়া হয়। বাউল গানের 

রচদ্রিতার। সাধক হইগেও বিজ্ঞানী ছিলেন না। স্থর-রঞ্জানিক কৰি 

তাহার বাউলে সুরের বৈশিষ্টা হত করিয়াছেন নান। ভাবে, ফ্ষপদের 

স্থনিমন্ত্রিত কাঠোমোর বাউলের স্থরকে আনিরাঞ্েন, নানা বাগিণীর সঙ্গে 

মিশাইরা অলগ্কত করিয়াছেন, তাহার স্থপরিচিত গীতিবীতির সঙ্গে 

প্রচলিত বাউনিয়া গায়ন ভঙ্দীর সামঞসা সাধন করিয়াছেন, সবার উপর 

সথমধুর শন্বসঙ্জায় বাউলের গ্রাম্য গানকে আভিজাত্য দিয়াছেন। 

প্রচলিত উচ্চার্খ পদ্ধতির ধপদ জাতীয় গানের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের 

অনেক বাউলেও চারটী স্বতঙ্জ স্বর বিভাগ পাওয়। যায়--আস্থামী 

অস্কধরা, সঞচারী এবং আভোগ। সাধারণ বাউলগানগুলি এই 

শ্রেণীর সুর শৃঙ্খল হইতে মুক্ত । 
ধেমন, দাদর] ছন্দের “যেথায় তোমার লুট হতেছে ভূবনে' গানের 
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যেথায়-****কেমনে (মাস্থায়ী) সোনার"""**'গগনে (অস্তরা) যেথায় 

তুমি-*""*কেমনে সেঞ্চারী) নিত্য" **"*জীবনে (আভোগ)। এ 
ধরনের স্ুর-নিয়ন্ত্রিত বাউল তাহার আরে। আছে যেমন “ফাগুন 

হাওয়ায় হাওয়ায়”, “ডাকব না, অমন করে, প্রভৃতি । তবে কবির 

অধিকাংশ বাউলই দুই তুক্ বিশিষ্ট যেমন, “কোন আলোতে প্রাণের 
প্রদীপ” গানে প্রথম ছুই লাইন কেবল আস্থয়ী বাকি অংশ তাহার অন্তর! 

(তোল ঠুংরি) | “আলো আমার আলো” (তাল দাদরা) গানেও সে 
রীতি অবলম্বন করা হইয়াছে । 

রবীন্দ্রনাথের শুদ্ধ বাউল গানগুলি দুই শ্রেণীতে [বিভজ; প্রথমতঃ 

ভারতীয় রাগরাগিণীসম্মত স্বরে গঠিত বাউল ভঙ্গীর গান এবং দ্বিতীয়তঃ 

প্রচপিত বাউল ম্থরের অঙগকরণ। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ বাউলই শুদ্ধ 

সঙ্গীতধারায় গঠিত । তথাপি বাউলিয়া গায়নতঙ্গীর জন্ত এই সকল হরেও 

আংশিক ভাবে প্রচলিত বাউল সুর, কীর্তন এবং অন্যান্ত দেশী গাহিবার 

ভর্গী অনুন্ত হইয়াছে। কোন গানেই সম্পূর্ণ একক রাগরাগি ণীর 

অনুকরণ কর] হয় নাই? সবই মিশররাগের সৃষ্টি । প্রথম পধ্যায়ের- 

(১) না, না, ডাকব না, অমন করে বাইরে থেকে (পরজের 

স্থরগ্রভাব )। (২) বজ্বমাণিক দিয়ে গাথা আষাঢ় তোমার মালা (দেশ 

রাগিণীর প্রভাব )। (৩) এবেলা ভাক পড়েছে কোনখানে ( পূরবী 
রাবীর প্রভাব) 0৪) আমি তারেই জানি, তারেই জানি এৰং 

(৫) এবার বাডয়ে দিয়ে যাও ( পিলুর প্রভাব )। (৬) আমার 

ভুল্ডে দিতে নাইকো তোমার ভয় (ভৈরবী রাগিণীর প্রভাব ) 

(৭) কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ (£ংরি, বিলম্বিত লয় )। (৮) খর 

বায়ু বহে বেগে (ইমন তৃপালীর প্রভাব)। (৯) আজ ধানের ক্ষেতে বৌন্র 
ছায়ায় গানটিতে মূল সুর দেশকার, কবি তাহার সঙ্গে বাউলের স্বরও 

মিশাইয়াছেন--গাহিবার রীতি সম্পূর্ণ কীর্তনের (তাল ঠূংরি )। 
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রবীন্দ্রনাথের যে বাউলগুলি প্রচলিত বাউল গানের অন্করণে 

রচিত, তাহাদের মধো এই পাঁচটির ম্থুর বাংলার নানা অংশে 

আজিও প্রচলিত রহিয়াছে__ 

(১) আমার প্রাণের মাঝে স্থধা আছে চাও কি ( বদ্ধমান জেলার 

কাটোয়! অঞ্চলের “মা যহশোদ1 তোর ছেলে ঘরে যায় কি” গানটির 

অনুকরণে স্থষ্ট সুর )। 

(২) আঁমার সোনার বাঙলা, আমি তোমায় ভালবামি €(আমি 

কোথায় পাব তারে-_গগন হরকর]1)। 

(৩) যদি তোর ডাক শুনে কেউনা আসে (হরি নাম দিয়ে 

জগৎ মাতালে- নদীয়ায় টহল বাউল। বাউলের ঝ্াখর “একলা 

নিতাই, বূপায়িত হইয়াছে 'ও অভাগায়? ) 
হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একুলা নিতাই । 

আমার নিতাই ধদি মনে করে, (নিতাই প্রেমদাতার শিরোমণি রে) 

নামে পাষাণ গলাইতে পারে, 

একল! নিতাই (যদি গৌর থাকতো! কিনা হতো ) 

আমার নিতাই যারে দয়! করে, নামে মহাপাতকী উদ্ধারে ॥ 

(৪) এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে (“মন মাঝি, সামাল 

সামাল, ডুবল তরী ভবনদীর তুফান ভারি”--সরলাদেবী সংগৃহীত 

হুগলীর গঞঙ্জাতীরের বাউল । ) 

প্রথম কলির বা ধুয়ার স্থুর রবীন্দ্রনাথের কেবল বাউল গানেই নয়, 

অন্যান্ত বহু গানেই মূল স্থর হইতে বিচিত্র দেখ! যায়। “আমার সোনার 

বাংলা” গানটি হইতেই এই স্কুরবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাইবে! এ গানটির 

"সবি, হায়,হায়রে” আখররূপে গানের মধ্যে নালা ঢঙে ব্যবহৃত হইতেছে । 

রবীন্দ্রনাথের বাউল গানের আলম্বন এবং সুরের বৈচিত্র্যে আমরা 

পাচটি স্বতন্ত্র গোঠী-বিভাগ দেখিতে ছি-- 
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(ক) প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের বাউলের স্থুর-- 

(১) আমারে কে নিবি ভাই, €২) ক্ষ্যাপা, তুই আছিস আপন খেয়াল 

ধরে, (৩) তোমর! সবাই ভালো, (৪) আমার নাই বা হোলো পাড়ে 

ষাওয়া প্রভৃতি । রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ তখনও যথার্থ বাউল সম্প্রদায়ের 

স্পর্শে আমেন নাই। এগুলির গীতিরীতি অনেকটা যাক্ত্রিক !” 

(খ) জাতীয় আন্দোলনের গ্রভাব--বঙ্গভঙ্গ এবং স্বদেশী 

আন্দোলনের সময় (১৩১২) তাহার অধিকাংশ দেশ-প্রেমোদ্দীপক 

গানগুলি রচিত হয়। এই গানগুলির সঙ্কলনের নাম ছিল 'বাউল'; 

সবগুলি না! হইলেও ইহার কয়েকটির ছিল বাউল স্থর। 

স্বদেশী যুগের এই গানগুলিতে স্ুবরের বিতান অপেক্ষা আবেগই 
বোধহয় গ্রাধান্ত পাইয়াছে। প্রচলিত বাউল গানের তত্ব ?0556101970- 

এর, আর আবেগ ভাগবতী অনুভূতির ; রস ছিল শাস্ত এবং দাস্যের এবং 

প্রকাশ হইত মু এবং ধীরভাবে। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের 

সঙ্গে বাউল স্থরকে যুক্ত করিয়৷ তাহার রনকে চারণ ধর্মে এবং স্ুরকে 

উদাত্ত গম্ভীর উদ্দীপনার পর্যায়ে লইয়া গেলেন। এই শ্রেণীর গান 

--”ও আমার দেশের মাটি ।” “যদি তোর ডাক শুনে কেউ ।” 

(গ) খতুমঙ্গলে বাউন স্থর__রবীন্দত্রনাথ প্রকৃতির মধ্যে একজন 
বৈষ্বাগী বাউলের বূপ দেখিয়াছিলেন। নি:শেষে যে খতুরাজ আপনাকে 

বিলাইয়! দিয়া বসিয়া আছে, তাহার গানে যে বাউল সুর থাকিবেই 

তাহাতে আর বিচিত্রতা কি! বর্ধাকে কবি 'বাদল-বাউল' বলিয়াই 
সম্বোধন করিয়াছেন। খতু-নঙ্গীতগুলির মধ্যে বাউ্লিয়াভাবে- 

প্রভাবিত গান-_-€১) পথিক মেঘের দল জোটে এ (২) মেঘের 

কোলে কোলে যায় রে চলে, €৩) বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা, 

(৪) জআমায়ে ডাক দিল কে ভিতর পানে, ৫) কোন খেপা 

আবণ ছুটে এল, ৫৬) সে কি ভাবে গোপন রবে, &%) ফাগুন হাওয়ায় 
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হাওয়ার করেছি যে দান, ৮) ওরে বকুল পারুল প্রভৃতি উল্লেখযোগা |. 
শেষের গানটির মধ্যে ঝুমুরের স্থরও আছে । 

€ঘ) প্রাণের গভীর আতন্তিগ্রকাশে-সাধারণ প্রচলিত বাউল 

গানগুলির স্বরে করুণ ভাবটিই প্রকাশ পায়। প্রচলিত বাউল 

ক্থরের “অনুকরণে রচিত রবীন্দ্রনাথের গানখ্ুলির অধিকাংশই এই 

ব্যাকুলতার সুরটিকে ন্ধূপ দিয়াছে। এই গানগুলির মধ্যে-- 

তোমারি নাম বল্বো নানা ছলে। আমি তারেই জানি তারেই 

জানি। এবার রাঙিয়ে দিয়ে যাও। তুমি কোন পথে এলে পথিক 

প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । তোরা যে য| বলিস ভাই আমার সোনার 

হুরিণ চাই; আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে প্রভৃতি গানেও এই 

গম্ভীর আকুলতাই প্রকাশ পাইয়াছে। 
(ও) সতেজ ভঙ্গীর বাউল-_রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীতে ষে 

বাউল স্থরের একদা প্রচলন হইয়াছিল; তাহার এই শ্রেণীর 

বাউল গানগ্ুলিতে তাহার অপেক্ষাও সচেতন শ্ুরের প্রকাশ রহিয়াছে । 

এইগুলির মধ্যে গভীর আত্মসচেতনভার গান প্নিশিদিন ভরসা 
রাখিস" ; আত্মোপলন্ধির গান “আমি তারেই খুঁজে বেড়াই”, এনা, 

ডাকব ন।” “এই কথাটা ধ'রে রাখিস্ প্রভৃতি উল্লেখযোগা । “পাগলা 

হাওয়ার বাদল দিনে,” "ওরে গৃহবাসী” প্রভৃত্তির ভ্রতচ্ছন্দের উপর 

স্থরবৈশিষ্টা নির্ভর করিতেছে । 

রবীন্দ্রনাথের বাগরাগিণী সম্মত দৃষ্টি তাহার স্থষ্ট বাউল গানের 
অলঙ্কারহীন বৈরাগী রূপ সহা করিতে পারে নাই। তাই তাহার 

বাউল গানেও পল্লীস্থন্দরীর প্রসাধনপজ্জার মত রাগিণীসঙ্জা করা 

হইয়াছে! অন্যান্ত বহু গানেও বাউলের এরকম স্বর মিশিয়া আছে। 

কবিরু স্বীকারোক্তি- “বাউল গানের স্বর আমার অনেক 
গানে গ্রহণ করেছি। অনেক গানে অস্ত বাগরাগিণীর সঙ্গে আমার 
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জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল স্থরের মিল ঘটেচে। এর থেকে বোঝা 

যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে 

সহজ হয়ে মিশে গেছে ।” 

ববীন্দ্র-সঙ্গীতে আর এক শ্রেণীর গান আছে যেগুলি যথার্থ শুদ্ধ 

বাউলের স্থুরে রচিত না হইলেও বাউলের ভাবে-ভঙ্গীতেই গঠিত। 

এই গানগুলিকে আমরা 'অদ্ধবাউল' আখ্যা দিব, যেমন-_হদয়ের 

একুল ওকুল দুকুল ভেসে। আমার দোসর যে জন। তার অস্ত নাই 
গে! যে আনন্দে। ওরে ভীরু তোমার হাতে । আমি মারের সাগর 

পাড়ি। ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি। এলেম নতুন দেশে । ওগে। দখিণ 

হাওয়া প্রভৃতি। 

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গীতিনাট্য এবং রূপকনাট্যে বাউল, 

বৈরাগী অথবা ঠাকুরদ| শ্রেণীর একজন সাধকের চরিত্র আছে; 

সেই চরিত্রের প্রধান পরিচয় গানেরই মধ্যে। সেই গানগুলির 

অধিকাংশেই বাউল গানের ভাব, ভাষা, ভঙ্গী এবং স্ুরধারার 

গ্রাতিধবনি লক্ষ্য কর! যায়। 

বাউলের রূপটি কবি লিপিরেখায় আকিয়াছেন-- 

দুরে অশথতলার় -  পু'তির কিখানি গলায় 
বাউল, দাড়িয়ে কেন আছ? 

সামনে আডিনাতে তোমার একতারাটি হাতে 

তুমি স্থর লাগিয়ে নাচ। 
কও তে আমায়, ভাই তোমার গুরুমশায় নাই? 

আমি যখন দেখি ভেবে, 

বুঝতে পারি খাটি তোমার বুকের একতারাটি 
তোমায় এ তো পড়া দেবে ॥ 
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কীর্ভন বাংলা দেশের একটি বিশেষ গাহিষার পদ্ধতি; বাংলার 

বাহিরে এই ধরণের গান আর কোথাও নাই। ভগবদ্ুক্তিমূলক 
(1০৮০00158]) গান বাংলাদেশের বাহিরে 'ভজন" গান নামে 

পরিচিত। মহারাষ্ট্র দেশে “কথা কীর্তন" এবং মারাঠী কবি তুকারামের 
ভজন গান অনেকটা কীর্তনেরই মতো! । বাংলা কীর্তনের ঢঙ এরকম 

কেবল মারাঠী গানেই নয়, অন্যান্স আধুনিক ভারতীয় গানের 
গীতিরীতিতেও লক্ষিত হয় ! 

কীর্তনের স্থর মর্্স্পর্শী, তাহার জন্য শুধু কাণ নয়, প্রাণও চাই। 
ভক্তের আকুতি, তাহার আত্মভোল| ব্যাকুল আবেগই বীর্তনের প্রধান 
উপজীব্য : ভক্তিবিহবলতার প্রধান বাহন এই কীর্তন । 

রবীন্দ্রনাথের কীর্তনের কৃতিত্ব অবশ্য শুদ্ধমাত্র স্ুরেই। কীর্তনের 

আধ্যাত্মিকতার আবেদন কবির কীর্তন সবরের গানে নাই। কীর্তনের 

৬৪টি রসসম্মত প্রকরণ বিভাগ রবীন্দ্রনাথের গানে পাওয়। না গেলেও 

প্রধান রস অর্থাৎ স্থুরবিহবলতায় তাহার কীর্তনগান ভরপৃর। রবীন্দ্রনাথ 

ভক্তির গৃঢ়তত্ব স্থরে প্রকাশ করেন নাই, তিনি কবিয়াছেন কেবল বের 
পাত্রে রোমার্টিক মাধুরীর পরিবেশন । 

পদাবলীর কীর্ভনে ৬৪ রস প্রকরণের গ্রকাশ হইয়াছে । কীর্তনীয়ারা 

সমগ্র বৈষ্ণব লাহিত্যকে পূর্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, উংকন্ঠিতা 
খগ্ডিতা, কলহাস্তরিতা, গোষ্ঠযাত্্রা, উত্তর গোষ্ঠ, নৌকাবিলাস, দান, 
ঝুলন, হোলী, বিরহ, মাথুর, কুঞতঙ্গ প্রভুতি কতকগুলি পালায় 
বিভক্ত করিয়াছেন । পদাবলীর কীর্তনই ছিল বৈষ্ণব ধর্মের গাণকেন্তর, 
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সমগ্র ধম সম্প্রদায় যেন সেই স্থরে বাঁধা ছিল। বৈষ্ণব পদকর্তাগণের 

নিকট কীর্তন ছিল ভজন সাধনের উপচার, কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে 

প্রথম প্রথম ইহার বিশেষ যোগ ছিল ন1। কিন্তু ধীরে ধীরে বৈষ্ঞবধমের 

প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জনমাধারণের উপাসনা আরাধনার উপচার হইয়! 

উঠিল এই কীর্তন। অবশ্য জনসাধারণের কাছে নামকীর্তন 

এবং টহল কীর্তনই ভজনপৃজনের প্রধান অঙ্গ হইয়া! উঠ্রিয়াছিল। 

টহল কীর্তনের নিদর্শন-__ 

হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে ? বল মাধাই মধুর শ্বরে ॥ 
বৈষ্ণব যুগে বাংলাদেশে একটি সাংস্কাতিক “রেমেস? আসিয়াছিল। 

সে বিপ্লব দেখ! দিল সাহিত্যে পদাৰলীর রূপে ; কেবল তাহাই নয়, কবি 

বলিয়াছেন_-«এই স্বাতন্ত্চেষ্টা কেবল কাব্যছন্দের মধ্যে নয়, 

সঙ্গীতেও দেখা দ্রিল। সেই উদ্মের মুখে কালোয়াতি গান 
আর টিকিলনা। তখন সঙ্গীত এমন সকল স্থর খুঁজিতে লাগিল 

যাহ] হৃদয়াবেগের বিশেষত্ব-গুলিকে প্রকাশ করে, রাগরাগিণীর 

সাধারণ ন্ধপগুলিকে নয়” । কবি এই নবজাগরণকে 2২০20917010 

14106706106 বলিয়াছেন । 

কীর্তনের স্থুরবিস্তার অল্প পরিসরের মধ্ো সমাপ্তি লাভ করিত না । 

রবীন্দ্রনাথই প্রথম কীর্তনকে ভক্তির বিছবলতা এবং স্থুরের ক্লান্তিকর 

বিস্তারণ হইতে মুক্তি দিলেন। 

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আমাদের অধিকাংশ ভজনগানই কীর্ঁনের 
হরে গীত হইত। তাহার পর ত্রাঙ্গধমে'র অভ্যুদয়ের সঙ্গে হিন্দী 
রাগনলীতের অনুকরণে '্রদ্ষঙ্গীত' নামে ভজনগানের জন্ম হয়। 

এ গানগুলি বৈষ্*ব কীর্তনের অনুকৃতি না হইয়া অনেকটা থুষ্টীয় 

(0101012151০ এরই অস্থসরণে স্ষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ 

ভাগবতী গীতি সেই ধারার অস্তর্গত। 



১৪৪ রবীন্দ্র-গীতি 

কীর্তন ছাড়া বাংলাদেশের অন্তান্ত ভাগবতী গীতিতে হিন্দস্থানী 

উচ্চাঙ্গের সুরসৌষ্ঠব অন্ুস্থযত হইয়াছে । বামপ্রসাদের পরবর্তী 

রামবস্থ, গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিওয়াল। এবং কুষ্ণামাহন 

ভট্টাচার্ধা, কালী মি, শ্রীধর কথক ইত্যাদি অনেকের শ্ামাসঙ্গীত এবং 

উমা-নঙ্গীত € আগমনী, বিজয়ার গান, উমার বাল্যলীল। ) রীতিমতো 

স্থ্ম কল! কৌশলে রচিত । 

কেবল ভজন গানই নয় বাংলাদেশের সমস্ত গানই ছিল কীর্তনাশ্রিত। 

তবে এ লমস্ত গান ভাবানুপারে স্বতন্ত্র; রাধারু্জের নামাঙ্কিত এবং 

কীত্তনের স্থরাশিত হইলেও কবির গান, যাত্রাগান প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে 

প্রাকৃত প্রেমের লীলাকাহিনী । বৈষ্ণব মহাজন গীতিগুপির ভক্তি 

বিহবলতার লেশমাত্র এসব গানে নাই! পেদিকু দির কৃষ্ণকমল 

গোস্বামীর কীর্তনগুলি বহুলাংশে ভক্তিরপোচ্ছল ; তাহার অধিকাংশ 

গান মনেোহরশাহী রীতিতে লোফা ছন্দে রচিত; যেমন-- 

€১) যখন নব অন্ররাগে হদয় লাগিল দাগে। (২) কুঞ্জের দ্বারে 

এ দ্াড়ায়ে কে? প্রভৃতি । 

মহাজন পদাৰলীর নব গানই উচ্চাঙ্গের স্ুরাশ্রিত হইলেও কীর্তন 
পদ্ধতিতে গাথা! । রামপ্রলাদ, কমলাকাস্থ প্রভৃতির গানও অনেকটা 

এ কীর্তনপদ্ধতির অন্ুরুতি। এই ধারা সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয় 
নিধুবাবুর হাতে । তিনি পশ্চিম হইতে শোরীমিঞার টগ্লার 

আমদানী করিলেন বাংলা গানে । তাহার পর হইতে কবির 

গানের যুগে এবং বহুদিন পর্যাস্ত এই টগ্লাই হইল বাংলার গানের প্রধান 
বাহন। রবীন্দ্রনাথের হাতে আবার বহুর্দিন পরে কীর্তনের 

নবজীবন লাভ হয়। রবীন্দ্রনাথ রাগসঙ্গীতের ধারায় যেমন নৃতন নগরের 
সরি করিয়াছিলেন, দেশী সঙ্গীতের ধারায় সেই প্রকার নৃতন, 

কীর্ডনের জন্মদান করিলেন। কীর্তনের প্রচলিত ধারা আর উচ্চাজ 
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সঙ্গীত একত্রে নংমিশ্রিত হইয়া অভিজ্ঞাত শ্রেণীতে বহুদিন পরে উন্নীত 

হইল। তবু হৃদয়ের দেই পুরাতন আবেগ আর ফিরিয়! আদিল না, 

তাহার পরিবর্ডে স্থান পাইল কবিপ্রতিভার শবঝঙ্কার আরস্থরের কল 

কৌশল। তাহার আধুনিক কীর্তন মিশ্র স্থুরে হ্ষট, বিদেশী গানেরও 

কোথা ৪ কোথাও প্রভাব আছে। অবশ্য প্রচলিত ধারায় রচিত প্রথম 

যুগের কীর্তনের আখর, দীর্ঘতান প্রভৃতি প্রাচীন মহাজনগণকেই 

স্মরণ করায়। 

কীত্তনের নিজন্ব যে বাছাযন্ত্র-মৃদঙ্গ ও মন্দিরা (খোল ও করতাল)-_- 

তাহারই উপর সমগ্র কীর্তনের গায়নী পদ্ধতি নির্ভর করিতেছে। 

মৃদ্শ এবং মন্দিরার সঙ্গত একমাত্র গুটিকয়েক রাগ-সঙগীত ছাড়া 

কবির প্রায় সমস্ত গানেই হুঙগতি রক্ষা! করে। 

ধরপদের ভ্রত ৪ বিলম্বিত লয়ের ন্যায় কীর্তনেও দুইটি গতি আছে-_ 

অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ। আলাপ বা স্থুরের ভাজ হইতেছে অনিবস্ধ 
এবং মুল গান নিবদ্ধ। পাচ প্রকার কীর্তন গানের প্রচলন আছে-- 

মনোহরশাহী, গরানহাটী, রেনেটি, মান্দারণী এবং ঝাড়খণ্ডী। 

বর্ধমান, বীরভূম অঞ্চলের পদ্ধতির নাম মনোহরশাহী-__. 

এই পদ্ধতির কীর্ভনই সর্ধাপেক্ষা স্থবললিত, প্রায় খেয়াল অঙ্গের 

গানের মত। শ্রীনিবাস আচাধ্য এই রীতির প্রবর্তক । ময়নাদলের 

গায়নর] এই ধারায় গান করেন। ঝাড়খণ্ডী-মানভূম এবং 

মেদিনীপুর অঞ্চলের বিশিষ্ট কীর্তনরীতি। কবীন্দ্র গোকুল এই 

রীতির প্রবর্তক। এ রীতির গান টগ্লা অঙ্গের সদৃশ । উদ্ধবদাস 
প্রমুখ ভক্তদের গাহিবার পদ্ধতি রেনেটি এবং উড়িত্যা অঞ্চলের 

কীর্তন গানের পদ্ধতি মান্দীরনী। মান্দারনী কীত্তনের রীতি ঠংরি 
অঙ্গের গানের সদৃশ । চৈতন্য পরবর্তী মঙ্গলকাব্য এবং চয়িতকাব্যগুলি 
প্রায় সবই এ রীতিতে লঘু তালে গাওয়া হইত। 



১৪৬ রবীনব্দ্র-গীতি 

 শরানহাটী পদ্ধতির কীর্তন গম্ভীর, প্রায় পদ অঙ্গের গানের মত। 
কবি এ রীতির সঙ্গে উচ্চাজের প্রুপদ গ।নের তুলন। করিয়া বলিয়াছেন__ 

"এই ফ্রুপদ গানে ছুটো জিনিস আমরা পেয়েছি একদিকে তার 

বিপুলত। গভীরতা, আর একদিকে তার আত্মদমন, হৃসঙ্গতির মধ্যে আপন 

ওজন রক্ষা কর।। কীর্তনে গরানহাটী অঙ্গের যে সঙ্গীত আছে আমার 

বিশ্বান তার মধ্যে গানের সেই আত্মসংঘত ওদাধ্য প্রকাশ পেয়েছে ।” 

শ্রুতি, গমক এবং ঠাটে এই কয় প্রকার কীর্তন পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । 

এ ছাড়! নানা বিশিষ্ট গায়নভঙ্গী বিভিন্ন কীর্তনরীতি গঠন 

করিয়াছিল। রামপ্রসাদের গান এবং তাহার পদাঙ্ক অনুসরণে 

পরবর্তী যুগের কালীমহিমাও গাওয়া হইত কীর্তনের আর একটি 
বিশিষ্ট ঢঙ্গে ; তাহাকে বলে “কালী কীর্তন | 

মধুশ্দন কির বা মধুকানের “চপ কীন্তন; আর একটি বিশিষ্ট 

রীতি । মোহন দাস নামে একজন স্থপ্রমি্ধ বাউলের শিষ্য ছিলেন 

মধুকান। কনের মধ্যে রাগিণী ব্যবহারে তিনি টপ নামে মৃদুলয়ের 

কম্পনপ্রবণ একটি রীতি প্রবর্তন করেন। কবির চিত্রাঙ্গদার অনেক 

গান ঢপ কীর্তনের ভঙ্গীতে রচিত; যেমন--রোদনভব! এ বসম্ত, বিনা 

সাজে সাজি দেখা দিয়েছিলে প্রতৃতি গান। মধুকানও কবির মতন 
যত অন্প্রাস ব্যবহার করিতেন । 

পল্লী অঞ্চলের রাখালের গানকে অবলম্বন করিয়া আর একটি 
বিচিত্র বীতি গড়িয়া উঠিয়াছে, এ শ্রেণীর গোষ্ঠ পালার গান 
কবির 'হেদে গে। নন্দরা ণী, আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও? । 

কীর্তনের নিজস্ব তাল দখকুশী, তেওট, জপতাল, দুঠুকী, ব্রক্মতাল 

লোফ। প্রভৃতি । আবার এক 'দশকুশী'ই ক্রত ও বিলম্বিত বিভিন্ন প্রকার 

গতির সঙ্গে সামা রাখিতে ক্ষুদ্র, মধ্যম, বৃহৎ প্রভৃতিতে বিভক্ত হুইয়াছে। 

ঝবীন্দ্রনাথের *ও হে জীবন বল্পভ? জপতাল ( ১২ মাত্রায় ) রচিত । 
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প্রচলিত কীর্তনরীতিতে হিন্দী রাগসঙ্গীতের নিয়মপ্রথ| বহুভাবে 

সরল কারয়। লওয়া হইয়াছে, লৌকিক সঙ্গীতের বৈচিত্র্য সঞ্চার করাও 

হইয়াছে। কীর্তনের রীতিতেও ঞুপদের ন্যায় চারটি তুক আছে-_ 

উদ্গ্রাহ, মেলাপক, ঞ্রব এবং আভোগ। 

আসরে গাহিবার সময় কীর্তনকে পাচটি রীতিতে ভাগ কর। হইত, 

কথা, আখর, ফ%েোহা, ছুট ওতুক। “কথা' কীর্তনের মূল গীতাংশ, 

'আখর' তাহার তান। “দোহা' গানের কোরাল অংশ এবং 

স্থরবিহীন গীতস্ত্র। "তুকৃ' কীর্তনের পালায় গারকের নিজন্গ 
নবস্থষ্ট গীতাংশ এবং “ছুট” পালার মধাবন্তী লঘু ছন্দের স্বতন্ত্র গান। 

কীর্তন লৌকিক সঙ্গীত হওয়ায় বিভিন্ন শ্রেণীর গায়কর! 

সহজেই এ গান অভ্াস করিতে পারিতেন, কাজে কাছেই 

কীর্তনের গীতিরীতি এতে] বিভিন্ন হইয়! পড়িয়াছে। মহাগ্রভূর 

সময়েই জানা যায় সাত-আটটি রীতির গান হইত-_ 

সাতসম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল। যাঁর ধ্বনি শুনি টবঞ্চব হইল পাগল । 

সাত ঠাই বুলে প্রস্থ হশি হবি বলি। জয় জয় জগন্নাথ কহে হাত তুলি ॥ 

এই শ্রেণীর কীর্তনের নাম 'নাম সংকীর্তন? | 

আর পদাবলীর কীর্তনকে বল৷ হয় 'লীলাকীর্তন”। নামসংকীত্তনে 

আপামর জনলাধারণ যোগদান করিতে পারিত। কবি বলিয়াছিলেন-_- 

“বাংলায় একদিন বৈষ্বভাবের গ্রাবলো ধন্মনাধনায় বা ধশ্মরসভোগে 

একটা ডিমোক্রেসির যুগ এল। সেদিন সম্মিলিত চিত্তের আবেগ. 
সম্মিলিত কে প্রকাশ পেতে চেয়েছিল। সে প্রকাশ সভার আসরে 

নয়, রাস্তার ঘাটে । বাংলার কীর্ভনে সে জনসাধারণের ভাবোক্ছ্বাস 

গলায় মেলাবার খুব একটা! প্রশস্ত জায়গা হল ।” 

_কীর্তীনের মধ্যে একটা গল্পকাহিনীর অংশ আছে তাহাকে আশ্রয় 
করি] গড়িয়া উঠে পালা গান।:সে গযপও যেমন বাঙ্গালীর 



১৪৮ রবীক্-গীতি 

ঘরের কথা, তাহার স্ুরও তেমনি ঘরাও, হিন্দুস্থানী বিধি বিধানের 

অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করে নাই। কবির ভাষায়-_ 

“বাংলায় রাধাক্জের লীলাগান হিন্দুস্থানী গানের প্রবল অভিযানকে 

ঠেকিয়ে দিলে। এই লীলারসের আশ্রয় একটি উপখ্যান। সেই 
উপখ্যানের ধারাটিকে নিয়ে কীর্তনগান হয়ে উঠল পালাগান ।” 

বাংলার “কথকতা” বা কথক গান ও পাচালী গানও এই ধারার 

অন্তর্গত । রামায়ণ মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির পাঠ-আবুত্তির 

একটি বিচিত্র প্রথাকেই কথকতা নামে অভিহিত করা হয়। 

রবীন্দ্রনাথের বহু গানের সুরাবৃত্তির ভঙ্গী এই কথকভারই অন্ুবৃত্তি। 

যেমন “কুষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গায়ের লোক” । 

উল্লিখিত গানটিতে সামান্য কেদারা ও মল্লারের আভাস মাত্র আছে। 

কব কথকতার স্ুরাবৃত্তি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন-_-“আমাদের 

দেশে কথকতার মধ্যে কতকট। এই চেষ্টা আছে। তাহাতে বাক্য 

মাঝে মাঝে স্থুরকে আশ্রয় করে, অথচ তানমানসঙ্গত রীতিমতো 

সঙ্গীত নহে । ছন্দ হিসাবে অমিভ্রাক্ষর যেমন, গান হিসাবে এও 

সেইরূপ, ইহাতে তালের কড়ান্কড় বাধন নাই--একটি লয়ের মাত্রা 

আছে। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য কথার ভিতরকার ভাবাবধেগকে 

পরিশ্ফুট করিয়া তোলা, কোন বিশেষ রাগিণী বা তালকে বিশুব্ধ করিয়া 

প্রকাশ করা নহে ।” 

গায়ক গাহিবার সময় গানটীকে এবং সেই সঙ্গে নিজস্ব আবেগকে 

মৃত্ধ করিবার জন্য নানাপ্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করেন, এই অলঙ্কারই 
“আখ” নামে পরিচিত । 

উচ্চাঙ্গের রাগসঙ্গীতের “তানের, মতই .আখরের বাবহার হয়। 

গর্বে গানে যেযে অংশ আ্াথররূপে বাবহত হইবে তাহার নির্দেশ 

স্থরে দ্বেওয়াই থাকিত, তাহার ফলে গ্রায়কের নিজস্ব আবেগ ব্যাহত 
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হইত। গুণী স্থরকারগণ যখন লক্ষ্য করিলেন--গায়কের নিজন্ 

মনোমত আখর গানে ব্যবহার অধিকতর মন্বম্পশী হয়, তখন তাহারা 

নিজেরাই ইচ্ছামতো! আখর বাবহার ধফরিবার অনুমতি দিলেন। বাউল 

গানেও এই আখরের ব্যবহার আছে। তবে রবীন্দ্রনাথের কীর্তনে এই 

স্াখর ব্যবহার অত্াস্ত সংযত। 'আখর' সহ রবীন্দ্রনাথের 

শ্রেষ্ঠ কীর্তন-_ 

ওহে জীবন বল্লপভ, ওহে সাধনদুল্ল'ভ ! 

আমি মন্মের কথা, অন্তর ব্যথা, কিছুই নাহি ক'ব, 

শুধু জীবন মূন চরণে দিমু, বুঝিয়া লহ সব। 

(দিন্ু চরণতলে ) ( কথ] যা ছিল, দিনু চরণতলে ) 

(প্রাণের বোঝ] বুঝে লও, দিনু চরণতলে) €আমি কিআর ক'ব!) 

কবি “আখরকে? বপিয়াছেন 'কথার তান" অর্থাৎ স্থরের তানালাপ 

নয়। বাণীর তান; তাহা নিদিষ্ট কাবাসীমা ছাড়াইয়া ভাবের আবেগে 

কীর্তনকে রসায়িত করিয়া তোলে। কবির কথায়-__-“কীর্তনের 

স্থরও অবশ্য কম নয়, তার মধ্যে কাকুনিয়মের জটিলতাও যথেষ্ট আছে। 

কিন্ত তাহা সত্বেও কীর্তনের মুখা আবেদনটি হচ্ছে তার কাব্যগত 

ভাবের, স্থর তারই সহায় মাত্র ।” 

এই আখর আবার কবি অনেক রাগসপ্ীতেও ব্যবহার করিয়াছেন 

ঘেমন “তোমার আনন্দ এ এলে। দ্বারে”, 'রও লাগালে বনে বনে' প্রভৃতি 

গান। কীর্তনের কতকগুলি বিশিষ্ট এক একটি শবের আখব 

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল গানেই দেখা যায়, যেমন--'আহ1” “মরি? 

“গো, 'কে' হায়”, 'রে? গ্রভৃতি। 

কীর্তনের প্রচলিত বিধিবদ্ধ তালফে এড়াইয়া ছন্দোবৈচিজ্রা 

সঞ্চারের জন্য কবি রাগসঙ্গীতেব তালও ব্যবহার করিফ্ভাছেন অনেক 

গানে। প্রথম যুগে ঝাপতালে €১) “াবার মোরে পাগল করে দেবে 
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কে'। রূপকে (২) “খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাচাটিতে প্রভৃতি । 

পরের যুগে--0৩) আমার না বলা বাণীর ঘন যামিনীর (দোদ্রা) ; 

(৪) আসুন তলে মাটির পরে (ঠংরি ); (৫) প্রত, আঙ্গি তব দক্ষিণ 
হাত (£ঠুংরি ); (৬) তোমায় আমায় মিলন হবে (কাওয়ালী); 
(৭) বাচান বাচি মারেন মরি (দাদ্রা) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্া । 

কীর্তনের স্থরের সঙ্গে রাগ-রাগিণীরও মিশ্রণ করিলেন। 

যথা আজ ধানের ক্ষেতে রৌব্র ছায়ায় (ঠংরি ) গানের মূলরাগ 
দেশকার; তবে গানটির গীতিরীতি সম্পূর্ণ কীর্ভনের। 'কৃষ্ণকলি, 
গানের এক অংশও এই রকম কীর্তনাত্িত। "আমি আাবণ 

আকাশে এ গানের স্থুর সেইরকম মল্লার আশ্রিত কীর্তনের বিশিষ্ট 

রীতিতে রচিত। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের উপাদান বর্জন ন। করিয়াও 

তাহার সংমিআণেই এ ভাবে নব সৃষ্টি হইল। 

রবীন্দ্রনাথের অনেক কীর্তনে ঞ্ুপদ গানের পদ্ধতিতে চারিটি তুক্ও 
(আস্থায়ী, অন্তর, সঞ্চারী, আভোগ ) আছে । রবীক্নাথের অধিকাংশ 

বাউল গানও এই কীর্তনের সগোজ্র।, | 
রখীন্দ্রনাথের কীর্তন নবম অবদান, প্রচলিত কোন রীতিতে 

তাহা রচিত নয়। তাহার তিনটি স্বতন্্ রীতির কীর্তন 

পাওয়৷ যায়--€১) প্রচলিত ধারায় রচিত (২) বাউলাশ্রিত এবং 

(৩) রাগিণী সম্বলিত। ং 

ঞ্পদ-খেয়াল-টগ্লা গান অপেক্ষা কীত্তন গানে বৈজ্ঞানিক চাতুর্য 

হৃক্্ না হইলেও তাহার মধ্যে কলাকুশলত! যথেষ্টই রহিয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথের নিজন্ব মত এইপ্রসঙ্গে উল্লেখঘোগা-_-“উচ্চঅঙ্গের 
কীর্ডন গানের আঙঞ্চিক খুব জটিল ও বিচিত্র, তার তাল 
ব্যাপক ও দুরূহ, পরিসর হিন্দুস্থানী গানের চেয়ে বড়। তার মধ্যে খে' 

বহু-শাখাগিত নাট্যরস আছে, তাহ হিন্ুস্থানী গানেও নেই ।” 
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কীর্তনে ষে স্বর আভিজাত্য এবং স্বাতশ্া আছে তাহাও 

উপেক্ষার বিষয় নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই বিষয়ে সচেতন 

ছিলেন--*বাংলাদেশে কীন্তন গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি 

অত্যন্ত সত্য-মূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হ্ৃদয়াবেগ। এই সত্যকার 
উদ্দাম বেদন। হিন্দুস্থানী গানের পিঞ্ভরের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে 

পারলে না, সে বন্ধন হোক না সোনার, বাদশাহী হাটে তার দাম যত 

উচুই হোক্। অথচ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগরাগিণীর উপাদান সে 
বঙ্জন করেনি । সে সমস্ত নিয়েই সে আপন নূতন সঙ্গীত-লোক স্থষ্ট 
করেছে । সৃষ্টি করতে হলে চিত্তের বেগ এমনিই প্রবলরূপে সত্য 

হওয়া চাই ।” | 

এন্যান্ত সঙ্গীতের বৈচিত্র সুরের সাহংয্যে প্রকাশ পায়, কীর্তনের 
বৈচিত্র্য কেবপ স্থরে নর, উচ্ছ্বাসে, ভাবাবেগে! রবীন্দ্রনাথ তাহার এ 

ঢটঙের গানে তাহ] সংবরণ করিয়াছেন সঙ্গীতের বস ছাড়াও কীর্তনের 

মধো একটি বিশেষ নাট্াযরসও রহিয়াছে । রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন_- 

“কীর্তন সঙগীত আমি অনেককাল থেকেই ভালবাসি। ওর 

মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে, 

সে আর কোনে সঙ্গীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি 

জানিনে। কীর্তন সঙ্গীতে বাঙ্গালির এই অননাতন্ত্র প্রতিভায় 

আমি গৌরব অনুভব করি।” যে স্থরেই গাওয়া যাক কীর্তন 
বৈচিত্র্য আনিবেই, রাগপ্রধান না হইয়া এগান ভাবপ্রধান হইয়! 

উঠিবেই । কবি তাহার এ ধারায় রচিত গানে সে পরীক্ষা বছবারই 

করিয়াছেন_-"কখনো কখনো কীর্তনে ভৈরবে প্রভৃতি 'ভোর।ই 
ন্নরের আভাস লাগে, কিন্তু তার মেজাজ গেছে বদলে,--রাগরাগিণীষ 
রূপের প্রতি তার মন নেই, ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোক।” 

কীর্তনের গানের স্থর সন্বদ্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখ! হয় না, কথার 
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লালিত্যই সেখানে ভাবগ্রকাশ করে, তবু সুরই কীর্ভনের আগাগোড়া 
রসায়িত করিয়া রাখে। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন--পহিন্দস্থানে 
তুলসীদাসের রামায়ণ স্থুর করে পড়া হয়। তাকে সঙ্গীতের পদবী 
দেওয়া! যায়না। সে যেন আখ্যান-আপবাবের উপরিতলে স্থরের 
পাতলা পালিশ । কীর্তনে তা বলবার জো নাই! কথা তাতে যতই থাক্, 

কীর্তন তবুও সঙ্গীত। অথচ কথ|কে মাথা নীচু করতে হয়নি। 
বিছ্াপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাসের পদকে কাব্য হিসাবে 

তুচ্ছ বলবে কে? কীর্তনে, বাঙালীর গানে, সঙ্গীত ও কাব্যের 
যে অর্ধনাবীশ্বর মৃত্তি, বাঙালীর অন্ত সাধারণ গানেও তাই ।” 

কবির বাল্য বয়সের ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর গানগুলি 

প্রাচীন মহাজনী পদাবলীর ভাবে ও ভাষায় খচিত হইলেও স্থুরে 

কীর্তন নয়, রাগসঙ্গীতের অনুসরণে রচিত । 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গান কীর্তনের প্রচলিত ধারার অস্থকরণে 

রচিত হয়। এই যুগের কীর্তনগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গানটি 

“ওহে জীবনবল্পভ, ওহে সাধন-দুর্লভ” একটি প্রাচীন ভাঙ্গা 

কীর্তনের ' ধারায় অনুস্থত। এই গানটি কীর্তনের সকল 

বিধিনিষেধকে সুষ্ঠভাবে অনুকরণ করিয়াছে । কিন্তু আবার সে 

বয়সেই রচিত “বড়ে৷ বেদনার মত বেজেছ তুমি হে" গানটিতে রাগ 

সঙ্গীতের সবরের নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। প্রচলিত কীর্তনের রীতি 
এবং সুরে রচিভ রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কীর্তনগুলির মধ্যে- 

(১) আবার মোরে পাগল করে দিবে কে? (২) খাচার পাখা 

ছিল সোনার খাচাটিতে। (৩) চাহিনা সুখে থাকিতে হে। ৫৪) 

আমায় হদয় সমুদ্রতীরে কে তুমি দাড়ায়ে। (৫) আমি সংসারে মন 
দিয়েছিন্ধ। (৬) আমিজেনে শুনে তবু ভুলে আছি। (*) মাঝে 
মাঝে তব দেখা পাই । (৮) ভালবেসে সখি নিভৃত যতনে । (৯) কে 
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জানিত তুমি ডাকিবে আমারে । 6১০) এসো এসো ফিরে এসো। 
(১১) তুমি কাছে নেই বলে। (১২) নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে 
গ্রড়ৃতি নিদশন। এইগুলিতে প্রচলিত কীর্তন পদ্ধতি যথাসাধ্য 
অনুহ্ধত হইয়াছে । এগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতে বিশিষ্ট আখর 
আছে। পরে কবি দেখিলেন তাহার স্ষ্ট কীর্তন গানে নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্য কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নাই। তাহার দ্বিতীয় ধারায় গানগুলি 

প্রচলিত কণর্ভনের অঙ্গে গণ্য নয়_- 

(১) আন্মনা, আন্মনা, তোমার কাছে আমার বীণার । (২) আজি 

এ নিরালা কুঞধ্ধে। (৩) আমি যখন ছিলেম অন্ধ। (৪) আগার 

না বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে । (6) এই কথাটি মনে রেখো। 
(৬) সেই ভালো সেই ভালেো। (€) ফিরবে না তা জানি। 
৮) এ আসনতলে মাটির পরে ৫৯) প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ 

হাত প্রস্ততি সম্পূর্ণ বিশিষ্ট ভঙ্গীতে রচিত। এগুপণিতে আখরের 
ব্যবহার নাই। 

তৃত্তীয় আর এক শ্রেণীর কীর্তনের উদ্ভর হয় রবীন্দ্রনাথের 

স্থুর সাধনার চরম গৌরবময় ঘুগে। কলাচাতৃধ্যহীন সরল, স্বচ্ছন্দ 

গতিই এগুলিকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে । এ শ্রেণীর উল্লেখষোগ্য গান-+ 

€১) বা হারিয়ে যায় তা আগলে বমে। (২) না চাহিলে যারে 

পাওয়া যায়। (৩) সখি বয়ে গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা। 
€৪) যে ছিল আমার স্বপনচারিণী। (৫) দে পড়ে দে আমায় 
তোর]। (৬) বনে যদ্দি ফুটুল কুহ্ধম। (৭) এসো আমার ঘরে 

প্রভৃতি। এগুলির গীতিরীতি ধীর লয়ের পুনবাবৃত্তিহীন আবেগাশ্রিত 
কেই স্ুপ্রকাশিত। এই ধরণটি রবীন্দ্রনাথের সর্বপেক্ষা স্থপরিচিত 

গীতিরীতি । 
এ শ্রেণীর মুদু সবরের অনুবৃতিতে ধীর গলায় গান রবীন্দ্রনাথের 
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সবরের একটি ঠবশিষ্ট্য । রবীন্দ্রনাথের এমন বহু গান আছে, যেগুলি 

কীত্তনের স্বরে রচিত না হইলেও, কীর্তনের কতক গুলি স্ুরভঙ্গী তাহাতে 

আছে। এই সকল গানে কাত্তটনের আবেগমিশিত কম্পন, স্বরভঙ্গ 

প্রভৃতির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, কোন ধোন কণপিতে বীর্ভনাশিত 

স্থরকেও অবলম্বন করা হইয়াছে । 

মু সবরের কীর্তনগুপির অন্তর্গত এইগুলির সৌন্দধা অপূর্ববতা 

পাইয়াছে রাগিলী নৈপুণোর সহযোগিতায়-0১) আমার নয়ন 

ভূলানেো। এলে, আমি কিভ্তেরিলাম। (৫২) এই যে তোমার প্রেম, 

€গো হাদয়হরণ। (৩) তোমার আমায় মিলন হবে বলে। 

হয় । (৪) তুমি ষে স্থরের আগুন (খেমটা)। (৫) লহো 

লে! তুলে লহেো নীরব বীণাথানি (ঝাপতাল )! ৬) দাও হে 

আমার ভয় ভেঙ্গে দাও (জংলাত্িত)। (৭) কবে তুমি জাসবে বলে। 

কীর্ভন এবং বাউল গানের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে স্থরের- বৈচিত্র্য 

আমাদিগকে যেমন মুগ্ধ করে, সেই সঙ্গে সেগুলির সংখ্যাল্পতা 

মনকে ক্ষু্ও করে| রবীন্দ্র-সঙ্গীতে প্ুপদ এবং টগ্লা গানের যে রূপ 

প্রভাব, কীত্তন ও বাউলের প্রভাখ ৪ মেই রূপ হইলে যেন ভালে। হইত ! 

কীর্তনগানর মধ্যে যে ভাবে কথা ও স্থরের' শুভ সম্মিলন 

ঘটিয়াছে. কবি তাহার পরিচয় দিয় বলিয়াছেন-__ 

“বঙ্গদেশের কীর্তন কাঁবা ও সঙ্গীতের সম্মিলনে এক আশ্চর্ধা আকার 

ধারণ করিয়াছে । তাহাতে কান্বাও পরিপূর্ণ এবং সঙ্গীত প্রবল। 

মনে হয় যেন ভাবের বোঝাই পূর্ণ সোনার কিতা ভুরাস্ুরের সঙ্গীত 

নদীর মাঝখান দিয়া. €বগে ভাগিয়া চলিয়াছে। সঙ্গীত কেবল যে 

কবিতাটিকে বহন করিতেছে তাহ। নহে. ভাহার নিজেরও একটা 

এখ্বধর্, ওদাধ্য এবং মর্যাদ! প্রবল ভাবে প্রকাশ পাইতেছে।” 
শ্রেনি আরা 

ক 

[1 
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আমাদের সাহিত্যে এবং নঙ্গীতে মাজ্জিত স্থুরুচিপূর্ণ হাস্যরস 

ইংরাজী সাহিত্য হইতে সঞ্চারিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভাতার 

গ্রভাবে শ্লীলতার সহিত কৌতুকের সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব হইয়াছে। 
তর্জা, ধামালী, পাঁচালী গান, দোল-গাজনের সডের গান, কবির 

লড়াইয়ের গান ইত্যাদির রুচি ছিল নিয়ন্তরের ; সে সব গান, অশিক্ষিত 

গ্রাম্যলোকদের এবং ইতরপ্রকৃতির নাগরিক ধনীদেরই উপভোগা 

ছিল। শিক্ষিত সমাজের কাঁছে যে সব গান আদর পায় নাই! দেশে 

শিক্ষা! ও নবসভ্যতা বিস্তারের সঙ্গেসঙ্গে সে-সব প্রায় লুপ্ত হইয়৷ আসিল । 

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন “পূর্বে বঙ্গসাহিত্য হাশ্ারসকে অন্যরসের 

সঙ্গে এক পংক্তিতে বলিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নামনে বলিয়া 

শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাড়ামি করিয়। সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। 

আদিরসেরই সহিত যেন তাহার একটা সর্ধউপদ্রবসহ বিশেষ 

কুটুস্বিতার: সম্পর্ক'ছিল এবং এ রসটাকেই সর্বগ্রকারে পীড়ন ও 
আন্দোলন করিয়া তাহার অধিকাংশ পরিহাস বিদ্রূপ প্রকাশ পাইত |” 

অনাবিল বিমল কৌতুকরসের জন্যই হাদির গানের সার্থক স্ষ্টি। 
হাসির গানে যে উচ্চাঙ্গের সবুর ও তালের প্রয়োজন আছে তাহা নম, 

একমাত্র তরল আনন্দ, লঘুভার স্থুরতরঙ্গেই হাসির গানের 
যথার্থ আবেদন। : 

বাংলা "হাসির গানের ক্রযোন্মেষ অন্নসন্ধান করিলে প্রথমেই 

আমর! ঈশ্বরচন্্র গুণের কথ] শ্মরণ করি। ঈশ্বর গ্রপ্ত কবির গান, 

হাফ আখড়াই ও তঙ্জা গানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই 
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সমন্ত গানের . রুচি-হুষ্ট রসিকতাকে মাজ্জিত এবং যতদূর সম্ভব বঞ্জিত 
করিয়া তিনি বাংলায় সুষ্ঠু কৌতৃক-সঙ্গীতের স্ষ্টি করেন। সাহিত্যে 

হাস্যরসের স্থটিতে রামনারায়ণ তর্করত্ব, দীনবন্ধু মিত্র, জগদ্বন্ধু ভদ্র, 

বঙ্চিমচন্দ্র, অমুতলাল প্রভৃতি সবাই ছিলেন ঈখর গুধ্বোরই অন্ুমারক। 

ঠিক গান না হইলেও গুপ্ত কবির 'প্রভাকরে' যে সেকালের 
উদ্দীয়মান কবিদের “কলেজীয় কবিতাযুদ্ধ' চগ্ত, তাহা হইতে 

বাদাহবাদের মারফতে ছন্দে নৃতন ঢঙের রঙ্গলীলার সুত্রপাত হয়। 

সঙ্গীতে রামপ্রসাদ সেনের প্রসিদ্ধ শ্যামাসগীতগুলির প্যারডি 

করিয়া আভু গৌপাই শাক্ত-টবঞ্চব দ্বম্বের বাদাহুবাদ বূচনা 

করিয়াছিলেন। তিনি রামপ্রসাদের “এ সংসার ধেোকার 

টাটি'র প্যারডি করেন এই স'সার রসের কুটি--ওরে খাই, 

দাই আর মজা লুটি॥ এ শ্রেণীর রচনারও প্রবর্তক *গতপ্ত 
কবি'। বাদান্ুবাদের ঢঙ্গ অবশ্য ধামালী এবং তঙ্জা! গানে চিরকালই 
প্রচপিত ছিল। 

উড়িয়া কবি রূপঠাদ পক্ষী 'এবং প্যারীযোহন কবিবত্ের হাসির গাল 

রচনায় প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বূপঠাদ পক্ষীর হাসির গান বিষয়বস্ততে 

এবং সুরে বিশিষ্ট স্থান অন্ন করিয়াছে । তিনি ইংরাজীনবীশ 

বাবুদের বাঙ্গ করিয়া তাহাদের অভ্যস্ত ইংরাজীমিশাল ভাষায় 

ব্র্লীলা গানের প্যারডিশ্রেণীর গান লিখিয়াছিলেন। তাহাদের 

এ শ্রেণীর গানগুলি অধিকাংশই রাগরাগিণীসম্মত। যথা-_'ঝি'ঝিট- 

খান্বাজ--(পোত্তা ) 

- আমারে ফ্রড করে কালিয়া ড্যাম তুই কোথা গেলি। 
আই য়্যাম ফর ইউ ভেরি স্যরি, গোলডন বডি হল কালি ॥ 

হো মাই ডিয়র ভিয়রেষ্ট মধুপুর তুই গেলি কে্ট॥ 
ও মাই ডিয়র হাউ টুরে্ই হিয়ার ডিয়র বনমালী || 
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প্যারীমোহন কবিরত্বের গান--খাগ্বাজে 

চাপদাড়ি রাখা, চোখে ৮শমা ঢাকা, 

ভয়ানক ঢং লেগেছে বাংলাতে । 

এ পথের পথিক নম্বরে অধিক (গণনায় অধিক ) 

দেখা যায় কেবল ইয়ং বেঙ্গলেতে ॥ 

এ সকল গানে তখনকার কায়দা কানুন, চালচলন 'গ্রভৃতিকে বিজ্রপ করা 

হইয়াছে । মেয়েলি তর্জা, ঝুমুর প্রভৃতি গানেও এ রস থাকিত। 

ভবরাণী নামক একজন স্রীলোক এরকম একটি দল চালাইত। 

সঙ্গীতের অন্যান্য ধারার ন্যায় এক্ষেত্রেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 

কবির পথিগ্রদর্শক । তাহার প্রহসন “এমন কম্ম আর করব না, 
( অলীক বাবু) তে নাম ভূমিকায় কবি প্রথম অভিনয় করেন (১৮৭৭)। 

“অলীকবাবু'তে জ্যোতিরিন্ররের অনেক গানের কৌতুকরস স্থরে 
উচ্ছৃসিত। ভাবের সঙ্গে রাগিণীর এমন মিল পূর্বে কল্পনাতীতই 
ছিল যেমন, পূরবীর স্থরে শ্লেষাত্মক সান্ধ্য বর্ণনা-_ 

শ্য!ওড়াবনে পালে পাল ক্যাক্কাহুয়৷ ডাকে শ্যাল, 

আম্তাকুড়ে কিচির মিচির ছু'চোয় করে গান। 

হুলো বেড়াল মিয়াও কোরে, নেংটে ইদুর খাচ্ছে ধোরে, 

পেঁচাভাবে আমার খাবার অন্তে কেন খান ॥ 

উচ্চাঙ্গের তেলেন। গানের শব্দচ্ছটার নকল করিয়াছেন খাশ্বাজে--- 

রাগে গরু গর্ গরু গর্ গর্ গরু কপালে খ্যাংর]। 

করিস্নে করিস্নে ম্যানে মিছে ন্যাকড়া ॥। 

“সংবাদ প্রভাকর' হইতে হাম্তরসের কবিতা সংগ্রহ করিয়া “অদ্ভুত নাট? 
নামে একটি কৌতুক অভিনয় জ্যোতিরিজ্্রনাথ প্রযোজনা করিয়াছিলেন । 

.. ঝববীন্ত্রনাথের সামলময়িক, হাদির গানে সিদ্বহস্ত ছুইজন 
সতরচয়িভার নাম থাতিতে তাহার সমতুলা--একজন কবি 



৬৫৮" রবীন্দ্র-গীতি 

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং অপরজন রজনীকান্ত সেন। বাংলাদেশে 

আধুনিক হাসির গানের যথার্থ স্থষ্টি করিয়াছিলেন হ্িজেন্্রলাল রায়। 

পরবর্তী যুগে আরে! একজনের নাম এই প্রসঙ্গে করিতে হয়_-তিনি 

সতীশচন্দর ঘটক । রবীন্দ্রনাথের বনু গানের প্যারডি রচন! করিয়া 

তিনি বিখ্যাত হইয়াছেন । এছাড়া অমৃতলাল বস্থুর বিদ্ধপাত্মক হাঁসির 

গানগুলিও এক সময়ে হুখ্যাতি অজ্জন করিয়াছিল । 

বাংলাদেশ কাছুনির দেশ_-তাই করুণরসের গানের আদর 

হইলেও হাসির গান তেমন আদর পায় না। সতীশ ঘটক প্রমুখ হাঁস্য- 

রণিক কবিদের নাম লোকে তাই ভূলিয়াই গিয়াছে। 

উদ্দাপী বৈরাগীর দেশে লোক সবাই বৈরাগ্যে গানের ভক্ত । 

হাঁপির গানকে তাহার! মনে করে ভোগী ও বিলাসীদের উপভোগা, 

সেজন্য এদেশে হাসির গানের তেমন আদর নাই । তাই ছিজেন্- 

লালের স্বদেশী গানের যতট! আদর হইয়াছে, তাহার প্রতিভার শ্রেঠ 

অবদান হালির গানের ততটা আদর হয় নাই। রজনীকান্তের ভাগবত 

সঙ্গীতের তবু আদর হইয়াছে, তাহার 'অপূর্ব হাসির গানের নামও 

আজ রপসিকপসমাজ বিশ্বাত হইয়াছেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথের 

অসামান্য কবিখ্যাততি বা ক্ুুরম্ধ্যাদাও তাহার হাসির গানকে 

আদৃত করিতে পারিল ন1! 

হাপির গানের দ্বিতীয় ধারা প্যারভি | ইংরাজি কাব্য-সঙ্গীতের একটি 

বিশিষ্ট ধারার অনুম্থতি বলিয়! ইহার ইংরাজি নামই থাকিয়া গিয়াছে । 

আজকাল প্যারডিকে কেহ কেহ 'লালিকা বলেন। “প্যারডি' সম্বন্ধে 

কবিশেখর কালিদাস রায় তাঁহার হাসির গানের চয়নিকা 'রসকদশ্থের? 

ভূমিকায় ধাহা বলিয়াছেন এখানে তাহা উদ্ধত করিতেছি-_ 
সাধারণতঃ দেশবিখ্যাত কবির সধ্জনপরিচিত সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বা কবিতারই 

গ্যারডি রচিত হইব! থাকে । ভাবার ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া এবং ছন্দ ও দুর অনুর 
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রাখিয়। 581911/) শব্ধ সমুচ্চয়কে কেমন করিরা 7191001055 করিয়া তুল! যায়-_শাস্ত 

প্রসন্ন রলোপেত রচনীকে কিরপে কৌতুকরচনায় পরিবর্তিত করা যায়-_সেই কলা 

কৌশল দেখাইব।র জন্ত প্যারডি। কাজেই পা।রডি রচনার দ্বারা আদৌ স্ুচিত হয়না 

যে প্যারডিকারের মূল সঙ্গীতের প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধা নাই অথব! সঙ্গীতের পবিজ্ঞ 

বিষয় বস্ত্্কে অবমাননা করাই তাহার উদ্দেশ্য । বরং পক্ষান্তরে মহকবির় 

প্রতি প্যারডিকারের গভীর শ্রদ্ধাই লুচিত হয়। 

রবীন্দ্রনাথের প্রামদ্ধ কয়েকটি গানের কথ ও স্থুর অবলম্বনে প্যারডি 

গাথিয়াছেন__রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রল।ল রায়, সতীখচন্দ্র ঘটক, 

কবিশেখর কাশিদস রায়, যতীন্দ্রপ্রলাদ ভট্টাচাধা । এই প্যারডি গানগুলি 

মূল হৃরটিকে এমন চমতকার অনুসরণ করিয়াছে যে মূল গানগুলির সঙ্গে 

এই গুলি রবীন্দ্র সঙ্গীতে স্থান পাইবার যোগ্য । “এখনো তারে চোখে 

দেখি নি' গানটির দ্বিজেপ্্রশাল রায় এইভাবে প্যারডি রচন! করিয়াছেন-- 

এখনে। তারে চোখে দেখি নি, শুধু কাব্য পড়েছি 

অমনি নিজেরই মাথা থেয়ে বসেছি । 

শুনেছি তার বরণ কালো, কিন্তু তার চেহারা ভালে; 

ওগো বল, আমি তারে নিয়ে দেশ ছেড়ে যাবে কি? 

সতীশ চন্দ্র ঘটক রচন! করিরাছেন ঠিক এ গানেরই প্যারডি-- 

এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু স্বামী শুনেছি । 
ধন মান যাহ] ছিল পায়ে ঢেলেছি। 

তার শুনেছি দুশোটি বিয়ে, তারে আনাই কি দিয়ে? 

সখি বল, আমি ধান ভানিতে ও পাড়ায় যাব কি? 

শুধু বিবাহে এসেছিল সে, ফোগল৷ দাতে হেসেছিল সে। 

সে অবধি সই ভয়ে ভয়ে রই, অতিথটি এলে ভেবে সারা হই। 
. কাকন হাতে যে খুলী পরুক, ফ্যাসন খোপা যে খুসী বাধুক, 

সখি, আমি একাদশী দিনে মাছ খাব কি? 



১৬৪ রবীন্দ্র-গীতি 

ছ্িজেন্দ্রলালের 'আনন্দ বিদায্। নাটকে এই শ্রেণীর প্যারডি অনেক 

আছে। অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্য 

ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের ! তাই যদি হয়, তবু কবির অদ্ভুত কৌতুক 

রসহ্থ্টর জন্য রসক্জ পাঠকগণের মেগুশি উপভোগ । রবীন্দ্রনাথের 

কথ। ক্ষণকালের জন্য তুলিয়া! কেবল সঙ্গীত রসটাই উপভোগ 

করিতে হইবে। 

ব্ববীন্দ্রনাথের গানের অন্যান্ত প্রপিদ্ধ প্যারডিগুলির মধ্যে 

উল্লেখযোগ্য--দ্বিজেন্জলাল রায় রচিত-_ 

(১) কেন যামিনী না যেতে জাগালে না-আলুথালু এই কবরী 

আবরি (কেন যামিনী না যেতে )। 

(২) এসো হে,বধুয়। আমার এসো হে € এস এস ফিরে এসো )। 

(৩) সে আসে ধেয়ে, এন, ডি, ঘোষের মেয়ে (সে আসে ধীরে, যায় 

লাজে ফিরে ।) 

(৪) আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি [,615016 মাফিক 

বাসিও (আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি) প্রভৃতি । 

সতীশচন্দ্র ঘটক রচিত--(১) যদ্দি বারণ কর তবে হাপিব না 

(যদি বারণ কর তবে গাহিব না)। (২) তেলালো গোলালো টাকে 

লেগেছে মল ধবল পালে)। (৩) তুমি কেমন করে পান করছে 

চুনী (তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী। গ্রভৃতি। 

সতীশ ঘটকের অনুকৃত কবির বিখ্যাত ইটালিয়ান বি'ঝিট গানটির 

প্যারডিটি দেখিলেই তাহার রসবতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে-_ 

আমি চিনি গো! চিনি তোমারে ওগো মাড়োয়ারী 

তুমি থাক বিশ্ব জুড়ে, ওগো মাড়োয়ারী ॥ 

তোমায় দেখেছি নাগর পারে তোমায় দেখেছি কোচবিহারে, 

তোমায় দেখেছি বড়বাজারে, ওগো মাড়োয়ারী। 



রবীন্দ্রনাথের কৌতুক সঙ্গীত ১৬১ 

আমি পাহাড়ে পাতিয়। হাট কিনেছি কিনেছি তোমার পাট, 

আমি তোমারে সপেছি মাঠ, ওগো মখড়োয়ারী | 

ভুবন ভ্রমিরা শেষে আমি ফেলেছি কাজেই হেসে, 

আমি খাতক তোমারি দ্বারে, ওগো মাড়োয়ারী ॥ 

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচাধ্য রচিত-_- 

(0১) ও আমার রামের পাখী (ও আমার দেশের মাটি)। (২) আমার 

মাথ। পিষে' দাও হে তোমার লবুট চরণ তলে (আমার মাথা নত করে 

দাগ হে) প্রভৃতি । 

যতীন্দ্রপ্রনাদের অন্গক্ূত একটি প্যারতি হাস্তারস্রে কৃষ্টিতে চমৎকার ! 

সে থে বেড়া কেটে ঢুকেছিল তবু জাগিনি। 

ভীষণ চুরি করিল গো, কাদে গৃহিণী 
এসেছিল আধার রাতে ছালাখানি ছিল হাতে, 

ঘুমের মাঝে পালিয়ে গেল, এমন ভাবিনি ! 

জেগে দেখি শ্যালক সেজে দেরাজ খুলিয়া 

গেছেন চলে আমার দফা নিকাশ করিয়া । 

কেন আমায় না বলে যায়, ধরা দিতে কভু না চায়। 

কেন গো তার পায়ের ধ্বনি কানে শুনিনি ॥ 

আর একটি গানের ছুই লাইন-__ 

আমার কুলীন জামাই । ঠেকে তোমাদ্প ভালবাসি। 
সারাদিন তোমার আচার, তোমার ব্যাভার বাজায় প্রাণে ভেপুবাশী ॥. 

রসরাজ অমৃতলাল বনহুর ববীন্দ্রনাথের ব্রজবুলিতে রচিত প্রসিদ্ধ 

গান "গহন কুহুমকুঞ্জ মাঝের” (ঝি'বিট ; কাওয়ালী) একটি প্যারডি 

এক সময়ে বিশেষ পরিচিত ছিল-_ 

তপত কচুবী দিয়েতে ভাজে, পুরত সিঙারা আলুয়া সাজে, 
করব গরাস তেয়াগি লাজে, শাশুড়ী লেয়াও লেয়াও লো। 



১৬২ রবীন্দ্র-গীতি 

আনহ স্থচারু পানতুয়া, কড়ি ও কোমল” স্থরস কুয়া 

আওর যো কুছ বুঝবে তুয়া,_-সজনী কুর্ধে লাও লো ॥ 
তাহার গানে অবশ্ত কবির প্রতি গ্লেষই প্রকাশ পাইয়ছে। 

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রসিদ্ধ গান বিভিন্ন কবির হাতে কিরপ 

বিচিত্ররূপ পাইয়াছে, তাহার আলোচন! উপভোগের বিষয় বলিয়। এখানে 

বিবৃত হুইল! সর্বত্রই মুল স্থুর এবং ভাষাভঙ্গী যতদুর সম্ভব এই 
গানগুলিতে রক্ষিত হইয়াছে । 

কবির "সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে, কি অপবূপ 

কৌতুকরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন নীচে প্রদ্দখিত হইল-- 

সেআসে ধেয়ে এন, ডি, ঘোষের মেয়ে 

ধিনিক ধিনিক ধিনিক ধিনিক চায়ের গন্ধ পেয়ে। 

সে আসে ধেয়ে কুর্চিত ঘন কেশে, বোম্বাই শাড়ী বেশে, 

থট্ মট্ বুট শোভিত পদ-শব্বিত ম্যাঁটিনেএ ॥ 

বঞ্চিত নহে সঞ্চিত কেক, বিস্কুট তার প্রেটে; 

অঞ্চল বাধা ক্রোচে, কুমালেতে মুখ মোছে, 

জবাকুসুমের গন্ধ ছুটিছে ড্রয়িং রুম্টি ছেয়ে ॥ (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) 

সে গাহে গীতে ঘাম ছাড়ে শীতে । 

ম! নিধা মা নিধা মানি ধানি ত্রুদ্ধ ভ্রুদ্ধ ভঙ্গীতে 

মানি ধানি সঙ্গীতে । 

বিকট মীড় গমকে নিখিল হৃদয় চমকে, 

তথ্বুরা সথর-বদ্ধ আসে মস্তক চণিতে উন্মদ ঘুধিতে ॥ 
শঙ্কিত চিত কম্পিত অতি বণ্টন শুনে টন্ টন্ 

কুষ্টিত বৃষ গাধা, গঙ্জিত রব সাধা। 

কোমল কড়ি কণ্তব চাহে গুম্ষিত মুখটিতে 

নিশুস্ত ফুটিতে ॥ (েতীশচন্দ্র ঘটক) 



রবীন্দ্রনাথের কৌতুক সঙ্গীত ১৬৩ 

বাংলা হাসির গান প্রসঙ্গে আর এক জনের নাম করিতে হয়-্ 

তিনি স্থকুমার রায়চৌধুরী । তাহার “আবোল তাবোল, চিরকাল 
আমাদের আনন্দ প্রদান করিবে । রবীন্দ্রনাথ নাকি স্থকুমার রায়ের 

একট কবিত!য় স্বর যোজন! করিমাছিলেন। কবিতাটির প্রথষ চরণ-.. 

“গান ধরেছেন গ্রীক্মকালে ভীম্মলোচন শশ্মা |” বাউল 

কোন স্বররসিক যদি সুকুমারবাবুর অন্যান্ত কবিতাগুলিকে হবরযোজন 

করেন, তবে বাংল! হাসির গানে সম্পদ বুদ্ধি পাইবে । 

রবীন্দ্রনাথের হাস্যরন বিমল, তাহাতে চাতুধ্য আছে কিন্তু প্রাচূর্ধ্য 
নাই। এ যেন কুঠঠাজড়িত অন্রচ্চ হাসি! আ্টাহার হান্তরস তরল না 

হওয়ায় প্রাকৃতজনের পক্ষে অনধিগম্য হইয়াই রহিয়াছে । প্রকৃতপক্ষে 

রবীন্দ্রনাথের কৌতুক-সঙ্গীত হাসির উদ্রেক করিবার জন্য নয়। 
স্থকুমার রায়চৌধুরীর রচনার মত 001210 50789 নয়, এইগুলি চটুল 
লঘু তরল ভাব প্রকাশের গান মাত্র। এইগুলিতে যতট! আ:£ আছে, 

[3010001 ততটা নাই । এই গানগুলির নাম হওয়া উচিত “চটুল গান” । 
স্তাহার কৌতুক সঙ্গীতকে কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়।-- 

কে) কতকগ্চলি তরল ভাবের ও ম্থরের মধ্য দিয়! উচ্ছ্বাস প্রকাশ-- 

মোদের যেমন খেলা । আমরা! খুঁজি খেলার সাথী । মোদের কিছু নাইরে 

নাই । আমাদের পাকবে না চুল। আমাদের ভয় কাহারে । অভয় দাও তে। 

বলি আমার 190) কি (কাফি)। চাস্পৃহ চঞ্চল চাতক দল প্রভৃতি । 

(খ) কতকগুলি গান বিচিত্র চটুলভাঁব ও ভঙ্গী প্রকাশের জন্য-- 
চলে নিয়মমতে | হাচ্চোঃ | হ]-আ-আ-ই | (একটি হাচির আর একটি 

হাই তোলার গান) বলবে। কী আর উউ। এছাড়! নৃতানাট্যগুলির 

কোন কোন গান এ শ্রেণীর | 

গে) কতকগুলি শ্লেষাত্বক--তোমর! হাসিয়া! বহিয়া যাও । ওগো 

ভাগ্যদেবী পিতামহী। ঘমের ছুয়ার খোলা পেয়ে। না গান গাওয়ার দল। 



১৬৪ রবীন্্-গীতি 

কাটাবনবিহাঁরিণী। ও ভাই কানাই। পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে। 

ভালো মানুষ নই রে মোরা । ওগো তোমরা সবাই ভালো প্রভৃতি 

চটুল ভাব ছাড়া ঠিক হাসির গান না হইলেও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্ত 
ভাবোচ্ছানের গানগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে হয়। শিশুস্থলভ 

মনোভাব প্রকাশের জন্য-- “মেঘেরা চলে যায়।” “হেদে গো নন্দরাণী।” 

“তোমার কটাতটের ধটি কে দিল রাডিয়”। ইহ! ছাড়া আবেগাত্মক 

উচ্ছাস--“যাবই আমি যাবক্ট,৮ “আগে চল আগে চল, ভাই, 

"আমর! সবাই রাজা আমাদের এই বাঞ্জার রাজত্বে" “যাত্রী 

আমি ওরে” প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য | 

রবীন্দ্রনাথের হাপির গানগুলি অধিকাংশই সহজ রাগ-রাগিণীতে 

€ খাশ্বাঞ্--আমর1 লক্ষমীছাড়।র দল ) অথবা প্রচলিত গ্রাম্য বাউল 

হ্থরে (যার অবৃষ্টে যেননি জুটেছে) রচিত। কোথাও স্থরকে 

অযথ] গ্রাধান্য দিয়া অন্তঃস্থ রসের বাঘা করা হয় নাই। নৃত্যে 

মনোভাব প্রকাশের ন্যায় সঙ্গীতে স্থরপম্মত উপায়ে কৌতুকরস 

প্রকাশ করা হইয়াছে । বান্সীকি-প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথের সহজ 

সরলভাব প্রকাশের ছলে, এই প্রকার কয়েকটি তরল গান 

আছে--বলবো কী আর বলবে! খুড়েো। (গৌরী )। সবার মশায়, 
দেরি না সয় (শঙ্কর! | আঃ, বেচেছি এখন € সিদ্ধু)। এইগুলি 

গ্রায় লধই পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে রচিত। “তাসের দেশে, অদ্ভুত 

রসের স্যষ্টির জন্য কয়েকটি মজার গান আছে--(১) হা-আ-আ1-আই, 

(২) আমাদের যুদ্ধ, (৩) হাচ্টো,কি ভয় দেখাচ্ছে, (৪) জয় জয় 

তাসবংশ অবতংম, €৫) ইস্কাবন-চিড়েতন প্রভৃতি । এইগুলিতে সুর 

অপেক্ষা ব্বরাচ্গকুতির প্রভাব বেশি প্রকাশ পাইয়াছে। 

এই শ্রেণীর খ্বরাজকৃতি সহযোগে হাস্যরসের অবতারণা 

জ্যোভিরিজ্রনাথের আরও ছিল। যেমন--খাস্বাজ; আড় খেমটায়_- 



রবীন্দ্রনাথের কৌতুক সঙ্গীত ১৬৫ 

€কোরাস) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে ঝাচিনে ॥ 

দ্রাড়ি ফেলে সাড়ি পরে, সাজ গো কনে । | 

(কোরাস) হাঃ হাঃ হাঃ ভাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাচিনে ॥ 

জ্যোতিরিন্্রনাথ বলিয়াছেন “হাঃ হাঃ হাঃ এই জায়গাটাতে 
স্থর হাদসিব অনুকরণে রচনা করিয়া দিয়াছিলাম |” 

দ্বিজেন্দ্রলালের এইপ্রকার অভিনয়-প্রবণাত্ক হাসির গানের 

স্থর অতুলনীয় । তবে রবীন্দ্রনাথের মতে ইহা অবশ্য স্থরলম্ত্রীর অপমান ! 
কবির স্বাভাবিক রহস্যপ্রিয়তা অনেক সময়ে স্থন্দর স্বন্দর হাসির 

গান রচনার প্রেরণা দিয়াছিল, তাহার মধ্যে ছুইটি গান--অবশ্য ঠিক 
জানি না এগুলির স্থর সকলের জানা আছে কিনা! কানাড়। 

রাগিণীতে--হায় রে হায় সারে গামা পাঁধা নিসা। 

(আমর) গাড়ীর হলে। উল্টে। মতি, কোথায় হবে আমার গতি ; 

খুজে আমি না পাই দিশা । সারে গামা পাধা নিস! ॥ 

ভৈরবী, ঝাপতালে-_ 

যদিও আঘাত গায়ে লাগেনি তবুও করুণ স্থুরে, 

দিব আমি গান জুড়ে ঝাপতালে, ভৈরবী রাগিণী। 

শুন সবে দিদিমণি মামা, সারে সারে সারে গাবে গামা ॥ 

তারপর আসিল “হ হৈ সজ্বের' য্গ। এই মজলিসের কৌতুক 
অভিনয়ের ফরমাইশে রবীন্দ্রনাথ হাঁসির গান রচনা করিয়াছিলেন। 

গোড়ায় গলদ, শেষরক্ষা, বিনি পয়সার ভোজ গ্রভৃতি কয়েকটি 

কৌতুকনাট্যেও কবির এ শ্রেণীর গান আছে। এ ধারার 
অনেকগুলি গান “ফান্ধনী' গীতিনাট্যের ঠাকুরদার ছন্নছাড়া 

দলের উল্লাসের গান এবং কয়েকটি উক্ত €ৈ হৈ সঙ্ঞে'র “ভরসা-ম্গল” 

নামক উল্লান অভিনয়ের জন্য রচিত। “আমরা লক্ষমীছাড়ার 

দল” গানটি বাশরী গীতিনাট্যের। এগানগুলির স্থর প্রায় সবই 
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উল্লাসের, কৌতুক অথবা বিদ্রপের যথার্থ উপযোগীও নয়। 
হাসির গান তাহাকেই বলে যেগানে গ্রধানতঃ কোন ব্যজি, 

সমাজ অথবা আচারকে ব্যঙ্গবিদ্রেপ করা হয়, অথচ সেই বিদ্রপ ব্যঙ্গের 

মধ্যে অনেকখানি সমবেদন। সহাহুভূতিও লুকানে৷ থাকে। 

নৃত্যনাট্যগুলিতে নানারসের গান থাকিলেও হাপ্যরস কিন্তু বিন্দুমাত্র 

নাই ! কবির রচনা এতে। 9০01095 যে, কৌতুক করিবার অবসরও নাই। 

হাস্যকে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করিবার মতন ক্ষমতা স্থরের 

সত্যসত্যই নাই। রবীন্দ্রনাথের হাদির গানে স্থরুচি রক্ষিত হইয়]ছে, 

কিন্ত রাগ-রাগিণীর শক্ত কাঠামোয় সুরের স্বাভাবিক অঙ্গচালন! হয় 

নাই, কাজেই সেগুলি গানই হইয়াছে, হাসির প্রেরণামূলক গান হয় নাই। 
তাহা ছাড়া, কবি মনে করিতেন সঙ্গীতকলার মধ্যে অন্য কোন 

শিল্পকলার প্রভাব সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয়, অনধিকার চচ্চা। কবিস্রের 
মধ্যে অভিনয়গ্রবণতা প্রকাশের বিরোধীই ছিলেন, তাহার মতে-_ 

"দুঃখের গানে গায়ক যদি সেই অশ্রপাতের এবং সুখের গানে হাস্যধ্বনির 

সহায়তা গ্রহণ করে তবে তাতে সংগীতের সরম্বতীর অবমাননা করা 

হয় সন্দেহ নেই। স্থরে ও কে জোর দিয়ে হৃদরাঁবেগের নকল 

করতে গেলে সংগীতের সেই গভীরতাকে বাধ] দেওয়া হয়।” 

তাহা! সত্বেও এ সকল গানের সুর প্রায় সর্বত্রই বিলিতি ধরণের 

অভিনয়-মুখী হইয়] পড়িয়াছে ! কবি এপন্বন্ধে একটি কৈফিয়ৎও দিয়াছেন-_ 

“এই একই কারণে হাম্যরস অমাদের সংগীতের আপন জিনিষ নয়। 

কেনন। বিক্ৃৃতিকে লইয়াই বিদ্ধপ। প্রকৃতির ক্রটিই এই বিকৃতি, স্থৃতরাং 

তাহা বৃহতের বিরুদ্ধে। শান্ত হাস্য বিশ্বব্যাপী, কিন্তু অট্হান্ত নহে। 
সমগ্রের সঙ্গে অনামঞ্জস্তই পরিহাসের ভিত্তি। এইছ্ন্থই আমাদের আধুনিক 

উত্তেজনার গান কিংবা হাপির গান স্বভাবতই বিলিতী ছাদের 

হইয়! পড়ে ।” | 



রবীন্দ্রনাথের উদ্দীপনার গান 

রবীন্দ্রনাথ তাহার এ শ্রেণীর গানের ভূমিকায় বলিয়াছেন “কোনো 

একট বিশেষ উন্দীপন1_ঘেমন যুদ্ধের সময় ঠসনিকদের মনকে 

রণোংসাহে উত্তেজিত কর।-আমাদের সঙ্গীতের বাবহারে দেখা 

যায় না। তার বেলায় তুরী তেরী দামামা শঙ্খ প্রভৃতির সহযোগে 

একটা তুমুল কোলাহলের ব্যবস্থা । কেননা, আমাদের সঙ্গীত 

জিনিসটাই ভূমার স্থুর। তার বৈরাগা, তার শাস্তি, তার গম্ভীরতা! 

সমস্ত সংকীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করিয়! দিবার জন্যই । এই জন্তই আমাদের 
আধুনিক উত্তেজনার গান কিংবা হাসির গান স্বভাবতই বিলিতি 
ছাদের হইয়া! পড়ে ।” 

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সঙ্গীতের এই বীররসের দেন্ট বিশেষ ছ:খের 

সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাই বিলিতি ভঙ্গীতে দৃপ্ত, তেজন্বী, ওজন্বী 

গম্ভীর স্থরের গানে উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছেন। বাংলা দেশে 

একমাত্র দ্বিজেন্ত্রলালের ও কাজী নজরুল ইস্লামের কয়েকটি গান ব্যতীত 

রবীন্দ্রনাথের এই পধ্যায়ের সমতুল্য গানের রচনা আজিও হয় নাই। 

দিলীপকুমার যে মনে করেন এ শ্রেণার গানে রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা 

দ্বিজেন্দ্রলালের রুতিত্ব অনেক বেশি, তাহা মোটেই অযৌক্তিক নয়। 

দ্বিজেন্্রলালের গানের স্থরে ঘে পৌরুষব্যগ্তক ভাব প্রস্ম্রিত তাহা 

অতুলনীয়! কিন্তু তাহার ধার৷ পরে ব্যাহত হইয়া গেল। দিলীপকুমারের 

কথায়__তিনি বাংলাগানে স্থুর্সমৃদ্ধি, পৌরুষ ও স্বদেশভক্তির উজ্জল 
আবাহন ক'রে সার্থক গীতিকার তথ সুরকার পদবী অর্জন করেছেন। 

কিন্ত তার এ-কীন্তি পুরোপুরি সার্থক বল্ব তখনই যখন দেখব স্ব 



১৬৮ রবীন্দ্র-গীতি 

চলেছে--থামছে না, আরো উধের্ধে আরোহণ করবার প্রেরণ। 

দিচ্ছে, বেশ শাস্তির ঘুমপাড়ানি কোলে ঘুম পাড়াচ্ছে না।” 
ললিত গীতের শ্রোতাদের অনভ্যস্ততার দরুণ সে প্রগতি ফেবল 

স্তব্ধই হয় নাই, উদাত্তত। ক্রখেই নত্রতায় নামিতেছে ! 

গন্তীর ভাবকে বাণীরূপ দেওয়ায় জন্য ভারতীয় মঙীতে ফ্রুপদ-পদ্ধতি 

প্রচলিত আছে, কিন্ত এই ঞ্ুপদ ভাগবতী গীতিরই কেবল উপযোগী; 

উৎ্লাহময় গানের জন্য এই পদ্ধতির প্রয়োগ সুষ্টু নয়। ইউরোপীয় 

010705 50775 অনেকট] ওজন্বী স্থরের, তাহারই পস্থানুসারে 

রবীন্রসঙ্গীতের এই বীররমের গানগুলি সমবেত কণ্ঠের উপযোগী 

করিয়া রচিত হইয়াছে। 

গম্ভীর আবেষ্টনী, প্রাকৃতিক বিপধ্যয়, উদাত্ত আবাহন, আনন্দ- 

উচ্ক্কাস, উদ্বেল আনন্দ, দৃপ্ত বিশ্বাস, আন্তরিক দেশ-প্রীতি, আত্মপ্রত্যয় 

কবি প্রকাশ করিয়াছেন বিলাতি গীতিরীতির সহায়তায় নিষ়ের 

গানগুলিতে--(১) এ মহামানব আসে । €২) এ বুঝি কাল 

টৈশাখী । (৩) আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে | (৪) আমর] নৃতন 
যৌবনেরই দূত। (৫) আয্নরে তবে মাতরে সবে। (৬) আর 

নহে, আর নয়। (৭) দেশ দেশ নন্দিত করি। (৮) আমর] দুজন! 

স্বর্গ খেলন। গড়িব ন1 ধরণীতে প্রভৃতি । 

তিনটি পৃথক বিষয় এই উত্তেজনার গানগুলির সহায়--€১) লমবেত 
ক, (২) জোর মন্ত্রঙ্গীত এবং (৩) দ্রতগতি। রবীন্দ্রনাথ 

বলেন £--"আমাদের হাল ফ্যালানের কল্সার্টের গতগুলি তার প্রমাণ। 

এই গতের স্থরগুলি কাট| কাটা হইয়া নুত্য করিতে থাকে, কিন্তু 
তাদ্দের মধ্যে সেই বেদনার সম্বন্ধ থাকে না, যা লইয়া! আমাদের 

সঙ্গীতের গভীরতা । এইসব কাটা সুরগুলিকে লইয়া নান! প্রকারে 

থেলানো! যায়,.--উত্তেজন| বল, উল্লাম বল, পরিহাস বল মানুষের 



রবীক্দনাথের উদ্দীপনার গান ১৬৯ 

বিশেষ বিশেষ হদয়াবেগ বল, নানাভাবে তাদের ব্যবহার করা 

যাইতে পারে।”" 

এই ধারায় 01821) 7%18510এর জন্গকরণে সৃষ্ট সমবেত 

কঠোপষোগী প্রার্থনাসঙ্গীতগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়--এইগুলির 

ভঙ্গী যেমন দৃঢ় ও ওজন্বী, তেমনি উদ্দীপক ও গাভীধ্যগ্যোতক । 
পিয়ানোর গম্ভীর শান্ত সঙ্গত এই শ্রেণীর গানের প্রধান সহায়ক । 

এই জাতীয় গানের নিদর্শন_-ন্থন্দর বটে তব অজদখানি'। 

“আমার সকল রসের ধারা” । “তোমার হলো সরু আমার 

হল সার'। মোর মরণে তোমার হবে জয়” প্রভৃতি | “হিংসায় 

উন্মত্ত পুথী' গানটির গুরুগাম্ভীধ্য আমাদের অন্তরে সাত্বিকভাব 

উদ্দীপিত করে। 

হিন্দুমেলা উপলক্ষে রচিত “একস্থত্রে বাধা আছি সহল্রটি মন, 
খান্বাজ রাগিণীতে এই পধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গানের নিদর্শন। 

এই গানটিবই আন্ুরূপ্যে বাল্মীকিপ্রত্িভায় 'এক ডোরে বাধা আছি 
মোর] সকলে" গানটি স্থষ্ট হয়। 

বাল্সীকি-প্রতিভায় দহ্থাদিগের অনেক গানেই এই উদ্দীপনার 
ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে । যথা (১) কালী কালী কালী বলো 
রে আজ, ৫২) এই বেলা সবে মিলে চল হো, (৩) গহনে গহনে 

যারে তোর|। প্রথমটি জংলা ভূপালী, দ্বিতীয়টি ইমন কল্যাণ 

এবং তৃতীয়টি বাহার রাগিণীতে রচিত । প্রায় সবগুলি গানেই 

কথার উচ্চারণে, ম্থরের উঠানামায় এবং দ্রুত গতিতে উত্তেজন। 

প্রকাশ পাইতেছে। মনোভাবের উদ্দামতার উচ্ছ্বাস যে স্থুরেও 

প্রকাশ করা যায় সঙ্গীতের রমপ্রমাতা [76161 56670০6: ভাহা 

প্রথম লক্গা করিয়াছিলেন। কবিত্াহার এ শেণীর গানে প্পেন্সারের 
মতটি গ্রহণ করিয়াছেন। সে মতটির কথা পূর্বেই বল হইয়াছে। 



১৭৭ রবীন্দ্র-গীতি 

তাহার উদ্দীপনার গানগুলির স্থরও প্রায় সকল স্থানেই উত্তেজক 

কথারই বহিঃগ্রকাশের সহায়ক রূপে গাঁথা হইয়াছে । এই সকল গানের 

গতি দ্রুত লয়ে, কারণ স্থরের তত্পরতার দ্বারাই মানসিক দ্বন্দ প্রকাশ 

পায়। কবি সে কথা নিজেও বলিয়াছেন “অনেক সময়ে আমরা 

উল্লাসের গান রচনা! করিতে হইলে রাগিণী যে ভাবেরই হোক 

তাহাকে দ্রুততালে বসাইয়া লই, দ্রততাল স্থখের ভাবপ্রকাশের 

একট! অঞ্গ বটে।” এই অঙ্গের গান-_-গগনে গগনে ধায় হাকি। 

তালের উপরই এই কল গান সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে । মনের 

উত্তেজনা হতট। প্রকাশ পাইবে সুরে তাহার অপেক্ষা অধিক নির্ভর করিবে 

উপযোগী ছন্দের উপর । রণস্জীত বা 191০) 500£এব এককালীন 

পায়ের তাল পড়িবার মত একটি বিচিত্র ছন্দোগতি এই গানগুলির 

স্থর প্রকাশ করে । রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর গানের মধ্যে_শু কম্মপথে 

ধরে নির্ভর গান ; চলো যাই, চলো যাই; আগে চল, আগে চল ভাই 

প্রভৃতি । কবির এ সব গানে সাধারণতঃ ঝাঁপতাল ( € মাত্রা )তেওড়। 

(৭ মাত্র ), স্থুরফাক্তা ( ১০ মাত্রা ) প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 

এই সকল গানের সবচেয়ে সহায়ক হইয়াছে উচ্চারণ-পদ্ধতি। 

মহাপ্রাণ ব্যঞ্ননঘন,গান্তীধ্যময় যুক্তাক্ষরবহুল কথার উপরই এই গানগুলির 

উৎকর্ষ নির্ভর করিতেছে । এই শ্রেণীর অনেক গাঁনের শব্বঙ্কারই 

উদ্দীপন। প্রকাশ করে-_নীল অঞ্জন ঘন, হৃদয়ে মন্ড্রিল, আধার অন্বরে, 

ধ্বনিল আহ্বান, পিনাকেতে লাগে টক্কার, প্রচণ্ড গর্জনে, মাতৃমন্দির, 

সর্ব খর্বতারে, আহ্বান আসিল মহোতৎসবে, দারুণ অগ্নিবাণেরে প্রভৃতি । 

অনেক গানে একটি শব্দের উপর ঝেক বা 90655 দিয়া তাহার 

দৃপ্ততার কথা বিশেষ ভাবে জানানে। হইয়াছে-_নাই নাই ভয়। নয় নম 

এ মধুর খেলা | হবে জয়, হবে জয়। হারেরে রে প্রভৃতি । 

হুয়ের ব্যবহারে কবিকে মৌলিকত| দেখা ইতে হইয়াছে। রাগরাগিণীর 
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মধ্যে যে গুলি গাভীধ্যপ্রকাশ করিবার উপযুক্ত যেমন ভৈ'রো, খান্বাজ। 
হা্বীর, শঙ্কর] প্রভৃতি তো আছেই, সে সঙ্গে অন্যান্য মৃদুরাগিণীকেও 
বিচিত্রভাবে গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছেন। 

গ্রুপদের নিয়মবদ্ধ বন্ধনের মধ্যে উল্লাস, উত্তেজনার 

আবেগ প্রকাশের নম্বর স্থরশৃঙ্খলের আবদ্ধে চাপা পড়িয়া 

যায়। বাগরাগিণীর উল্লাস প্রকাশ, উচ্চস্বর হইতে নিয়স্বরে আকস্মিক 

পরিবর্তন, স্থরের রকম-ফের, প্রচলিত রীতির ঞ্পদে সম্ভব নয়, একমাত্র 

ভ্রুতলয়ের খাগারবাণী গ্রুপদের পদ্ধতি অনেকটা] এই তেজঃসন্দীপক 

ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু খাগারবাণী ধুপদ অত্যন্ত কঠিন 

ব্যাপার । পাচটি মহিষের সমান বল ব্যতীত এই ফ্রুপদ নাকি গাওয়। 

যায় না! তাহা সত্বেও সাধারণ ঞুপদ রীতিতে রচিত উপাসনার 

গানেও কবি উদ্দীপনাময় স্থুর ব্যবহার করিয়াছেন | ঠভরবী 

স্বরে “আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি” ;) ইমনকল্যাণে “সত্য 
মঙ্গল প্রেমময় তুমি" ভূপনারায়ণে 'মোরা সত্যের পরে মন, 
প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ সুরের পদ্ধতিতে রচিত প্রথম যুগের উদ্দীপক উপাসনার 

গানের নিদর্শন। 

দ্রুতলয়ের হিন্দি তেলেনা-চতুরঙ্গ গানও উদ্দীপনা প্রকাশ করে। 

কবি বলেন--"যে কোন তেলেনা লইয়। যদ্দি পরীক্ষা করিয়া দেখি, তবে 

দেখিতে পাইব যে, তার স্থ্রগুলিকে কাটা কাট। রাখিলে একই 

রাগিণীর দ্বারা নানাপ্রকার হৃদয়ভাবের বর্ণনা হইতে পারে ।” এই 

প্রকার তেলেন। গান কবির-_:(১) এ পোহাইল তিমির রাতি, (২) 

চরাচর সকলি মিছে মায়া, (৩) সুখহীন নিশিদিন, (৪) এই বেলা 

সবে মিলে চলো হো প্রভৃতি । 

রবীন্দ্রনাথের উদ্দীপনার গানগুলির অধিকাংশ ভারতীয় রাগ-রাগিণী 

সম্মত সুরে রচিত হইলেও প্রতিটি গানেরই উল্লান অথব! বীর্যভাবটি 



১৭২ রবীক্দ্র-গীতি 

অভিব্যক্ত করিবার জন্য পাশ্চাত্য স্থরের ভর্গিগুলি তিনি নানাসাবেই 

গ্রহণ করিয়াছেন । 

এই সমস্ত গানই তারুণ্যের সজীব্তায় সমুজ্জল। এবং 
প্রাণচঞ্চল[ তাই এই পধ্যায়ের গানগুলিকে 'নবযৌবনের গান, 
আখ্যা দেওয়া যায়। তরুণের জদ্নযাত্রাকে উৎসাহিত করিবার জন্য 

কবির বিশেষ গীতিনাট্য ফাল্তুনী, নবীন, বসম্ত, শারোদৎসব, তাসের 

দেশ, এ শ্রেণীর গানে পূর্ণ। কবির অধিকাংশ নাটকেই একটি 

তরুণের দল আছে, “ঠাকুর দা হইলেন দে দলের অধিনায়ক ; 

নবজাগ্তত প্রাণের উদ্দীপনা ফুটিয়া উঠে তাহাদের গানে-(১) 

ভাঙ্গে! ভাঙ্গে! বাধ ভেঙ্গে দাও, (২) আনন্দেরি সাগর হতে, 

(৩) আমাদের ভয় কাহারে” €৪) আমরা লক্ষমীছাড়ার দল, 

€) সব কাজে হাত লাগাই মোরা, (৬) আমরা নৃতন যৌবনেরি 

দূত, (৭) মোদের যেমন খেলা ৮) ঘিনি সকল কাজের কাজী, 

০) আমরা নৃতন প্রাণের চর প্রস্ততি । শরৎ এবং বসন্তের অধিকাংশ 

গানের মধ্যেই উল্লাসের স্বর ফুটিয়। উঠিয়াছে। 
খতুমঙ্গলের অগ্ঠান্ত গানের স্থুরে উদ্দীপন! না খাকিলেও উজ্জীবনের 

উল্লাস কিংব। উদাত্ব হৃদয়াবেগ প্রকাশ পাইয়াছে--(১) হৃদয় আমার এ 

বুঝি তোর, (২), বৈশাখ হে মৌনী তাপস, (৩) হে তাপন, তব শুষ্ক 

কয, (| চক্ষে আমার তৃষ্চা, (৫) নমো নমো হে বৈবাগী 

প্রভৃতি । বৈশাখের রুদ্র বৈরাগী বূপটর বিকাশের জন্য কবি সব 

সময়ে শস্তীর স্থরের ব্যবহার করিয়াছেন। 

আত্মসচেতনত্তা ও আত্মনির্ভরতার উদ্দীপনা দিতে, অন্যায়ের 

প্রতিবাদে, ক্লৈব্য দমনে তাহার আকুল আগ্রহ সব সময় কৰি 
উদাত্ত স্থবে প্রকাশ করিয়াছেন_-(১) পাছে স্থুর তুলি এই ভয় হয়। 

(২) কালের মন্দিরা যে, তে) আমি ভয় করব না, ৫৪) নয়এ 
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মধুর খেলা, ৫) অনেক দিনের শূন্যতা মোর, €৬্) হবে জয়, 
হবে জয় গ্রভৃতি। এ শ্রেণীর গান সংখ্যায় অল্প হইলেও এগ্তলিতে 
বৈচিত্র্য আছে। 

কবির গীতিভাগারে এ গানগুলি ন্বাতন্ত্য এবং বৈশিষ্ট্য অর্জন 

করিয়া রহিয়াছে । এ সমস্ত গানের উত্কর্ধ নির্ভর করিতেছে গায়নের 

কণ্ঠেরই উপর; গম্ভীর উদাত্ত পৌরুষদীপ্ত কঠে এগুলি যেমন বলিষ্ঠতা 
অঞ্জন করিবে, সত্রীজনস্থলভ স্থকুমার গলায় মোটেই ভাল শুনাইবে না। 

কবির এ শ্রেণীর গান কেবল মাত্র যোগ্য গায়কের অভাবেই সম্যক 

সমাদৃত হইতে পারে নাই । স্থরদমালোচক অনেকেই সে বিষয়ে আক্ষেপও 
করিয়াছেন। শ্রাসৌমেন্ত্রনাথ ঠাকুর বলিতেছেন "বীধ্যের গানও 

বাদ যায়নি তার স্ষ্টি থেকে, ভার গান গেয়ে আমাদের দেশের ছেলের 

ফাসিকাঠে ঝুলেছে ; বন্দীর মুস্ড়েপড়া মন চাংগা হয়ে উঠেছে 
এই গানে । যে গান প্রাণের রসে পরিপূর্ণ এবং যে গানে সব রস 
প্রকাশিত কথা ও স্থরের মিলিত ব্যঞ্চনায় মেই গানেই আছে 

আসল জোর ।” 

কবির সঙ্গীতের মুক্তি” প্রবন্ধ প্রকাশের সময়ে বাংলাদেশের 

রক্ষণশীল সঙ্গীতের মহলে একটি আলোড়ন আসিয়াছিল। স প্রবন্ধে 
কবি বলেন উদ্দীপন! এবং কৌতুকের গান আমাদের দেশে ছিল না; এ 

বিষয়ে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্ত চিন্তামণি তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জানান 

“তন্ত্রশান্্র বাংলার নিজন্ব সম্পত্তি। ভয়ঙ্করের পুজা বাংলাদেশের 

যে বূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল সেরূপ ভারতের কুজ্জাপি নহে; সেই 

তন্ত্রপ্লাবিত দেশে বীরোচিত স্ধীতাদির ব্যবহার নাই দেশের 
হত্যাস্তর প্রাপ্তিই তাহার কারণ। বীররনোদ্দীপক কাব্যের এবং 

তদনীভূত গানের ব্যবস্থা আছে-.'"*'যেমন অশদল গজদল সাজনি রাম! 

৷ মতিদানা, তোটক প্রভৃতি ছন্দে খড়কা নামক গীতাদি যথাযথ- 



১৭৪ রবীন্দ্র-গীতি 

ভাবে গায়ন করিলেই আপনাদের অবসন্ন হৃদয় বীররসে সঞ্জীবিত হইয়া 

উঠিবে, যেমন-- 
ঝল্ঝল্ তেজ ঝলাঝল গেল। টটটুর রথ্য অপক্ষর পেল।” 

রুষ্ণচন্দর ঘোষ যে স্থরশাস্ম্ে স্থপপ্ডিত ছিলেন সে কথা মহারাজা 
শরীব্রজেন্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন ! নারায়ণ 
পত্রিকায় শ্রীশরংচন্দ্র সিংহ মহাশয়৪ও কবির উক্তির প্রতিবাদ 

করিয়াছিলেন--“রণসঙ্গীতের ব্যবহার ভারতের সাবেক আমলে যে 

একেবারে ছিল না, তা বড় গলা করে বলা চলেনা। যর্দিএক 

কুরুক্ষোত্ধের শখের হিসেব ধরা যায়, তা হলে মিলিটারী ব্যাড যেকি 

রকমে গঠন হয়েছিল, তার একটু আভাস পাওয়া যেতে পারে 1» 

প্রাচীন সাহিত্যেও ঘন ঘন দুরুচ্চার শব্যোজন!র দ্বারা! চিরকালই 

যুদ্ধবর্ণনা করা হইত। এইশ্রেণীর ধ্বন্থাত্সক শব্দ উদ্দীপনার সঞ্চার 
করে; যেমন বিছ্যাপতির কীর্তলতার গানে শবযুদ্ধ-₹_ 

গঅন্নী করন্তে। সিবন্টো ভরস্তে । মহামাস্থথণ্ড পরেতো ভবস্তো ॥ 

সিয়াসার ফেক্কার রোলং করেস্তো। বুভূগখ। বহু ডাকিনী ভক্করেস্তে! ॥ 

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের মানসিংহ-প্রতাপের যুদ্ধ__ 

ধৃধ ধম্ধম্ঝা] ঝা1ঝম্ বম দামামা! দম্ দম্ বাজে। 

হুড় ছড় হুড় ছড় ছুড় ছুড় কামানের গোল। গাজে। 

পিন্দুর সুন্দর মণ্ডিত মুদগর যোড়শ হলক1 সাথী । 

পতাক]1 নিশান রবিচন্দ্র বাণ অযুতেক ঘোড। হাতী ॥ 

স্বদেশী গান-_-কবির স্বদেশীগান গুলির অধিংকাংশই কিন্তু উদাত্তস্বরে 
উপনিবদ্ধ নয়, এ গুলির মধ্যে একটি শান্ত িগ্ধ শুচি হদয়াবেগ স্পন্দিত 

হইতেছে। অনেক সমালোচকই এজন্য কবির প্রতি দোষারোপ 

করেন; তাহারা ভুলিয়া যান যে, রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের 

আদর্শই ছিল শান্ত মধুর লিগ্কগুণোপেত। রুদ্ররসের গান তাহার 



রবীন্দ্রনাথের উদ্দীপনার গান ১৭৫ 

কণ্ঠে সহজে তাই আসে নাই। তাহাছাড়া কবি তীহার শ্বদেশী- 

গানের অধিকাংশেই বাংলাদেশের প্রশান্তিময় মাধুর্য ও সৌন্দধ্যের 
বর্ণনাই করিগ্নাছেন, এখানে কুদ্ররসের অবতারণার অবকাশইবা 
কোথায় ? যেমন-_নার্থক জনম আমার €ভরবী) । আজি বাংলাদেশের 
হৃদয় হতে (বিভাস)। আমায় বোলনা গাহিতে বোলন! (পিন্ু)। আমার 
সোনার বাংলা (বাউল )। আমরা পথে পথে যাব (বামকেলি )। 

আমর মিলেছি আজ মায়ের ডাকে (রামপ্রসাদী ) প্রভৃতি। 

দ্বিজেন্্রলালেব স্বদেশী গানের মতন প্রাণচাঞ্চলা তাহার গানে নাই । 

তবে তাহার বহু শ্বদেশীগানের স্থর উদ্দীপনাময় গাস্তীর্যেও গ্রথিত। 

এগুলির মধ্যে 0১) দেশ দেশ নন্দিত করি, €২) সঙ্কোচের বিহ্বলতা, €৩) 

মাতৃমন্ৰির পুণ্য অঙ্গন, (৪) নাই নাই ভয়, (৫) ব্যর্থ প্রাণের আবজ্জন' 
পুড়িয়ে ফেলে, €৬) সর্ব খবতারে দহে, (৭) ওদের বাধন যতই শক্ত 

হবে প্রভৃতি গানের স্থরে আশা, আত্মসচেতনতা, উদ্দীপনা প্রকাশ 

পাইয়াছে । বিশেষতঃ হাহ্রীর রাগিণীকেই এশ্রেণীর গানে গাস্তীধ্য 

গ্যোতনায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন--জননীর দ্বাযে আজি ওই, 

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে; ভূপালীতে--আঙজি এ ভারত লঙজ্জিত- 

হে প্রভৃতি । | 

তাহার এই সব স্বদেশীগান প্রাপ্ই সবই সমবেত কণের উপযোগী 
করিয়! রচিত । তাহাছাড়। "আমাদের শান্তিনিকেতন, মোরা সত্যের পরে 

মন, আমাদের যাত্র! হলে! শুরু” প্রভৃতি গানও এ রকম কোরাস স্বরের 

উপযোগী । এ নকল গানে উদ্দীপনার সঙ্গে উলাসের ভাবও বিজড়িত । 

এমনকি তাহার অনেক বাউল গানেও উৎসাহ উদ্দীপন! প্রকাশ 

পাইয়াছে; শ্বদেশী গানেও কবি বাউলের স্থুর প্রয়োগ কৰিয়াছেন-- 

যদি তোর ডাক শুনে, নিশিদিন ভরলা রাখিস, তোর আপন জনে 

ছাড়বে, এই কথাটা ধরে রাখিস, বজ্ে তোমার বাজে বাশী প্রভৃতি । 



১এ৬ রবীন্দ্র-গীতি 

কবির আদি যুগের স্বদেশী গানগুলির স্থুর কিন্ত অতিরিক্ত ভাবগ্রধান 

নম্্রতাপূর্ণ, যেমন--(১) অগ়ি বিষাদিনী বীণ! বোহার); €২) ভারত রে 

তোর কলহ্কিত (টৈরবী)। জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমনের' সুরও তেমন 

উদাধ্যপূর্ণ মোটেই নয় | তবে অধিকাংশ স্বদেশী গানের মধ্যে 

বৈশিষ্ট্পূর্ণ দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে। 

কবি সাধ্যপক্ষে জাতীয় অন্দোলনে সন্ক্রিয় সাহিত্যেতর অংশ গ্রহণে 

চিরকালই বিরত ছিলেন। একমাত্র দৃষ্টান্ত জনগণের ভীড়ে নিজেকে 

মিশাইস়। রাখীবন্ধন উত্সবে ৫(৩*শে আশখিনু, ১৩১২) সকালে 

“বাংলার মাটি” গানটি গাহিতে গাহিতে বিরাট শোভ।যাত্র! পরিচালনা 

করিয়া গঙ্গার ঘাটে লইয়া যান। সে দিনই বিকালে “বিধির বাধন 

কাটবে তুমি, গানটি গাহি! আর একটি শোভাযাত্রার পুরোভাগে তিনি 

অংশ গ্রহণ করেন। স্বাধীনত। সংগ্রামের চতুরঙ্গ পরিচালনা তিনি 

করেন নাই-_-তিনি ছিলেন মন্ত্রদীতা চারণ। 

অতুলগ্রসাদ এবং দ্বিজেন্্রলালের হদেশীগানের স্বর যে রকম 

জনগণ সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে, তাহার গান তেমন 

আদৃত হয় নাই! কবি “স্বদেশী গানের স্থরে কলাকৌশল 

দেখাইয়াছেন তাহাও হয়ত তাহার গানের জনসমাদরের বাধা 

হইয়াছে । অতুলগ্রসাদী, দ্বিজেন্্লাণী গীতি তাহাদের স্থরের সহজ 

লঞচরণ এবং ভাবের চারণ ধর্শে প্রতিষ্ঠা অঙ্জন করিয়াছে। 



রবীন্দ্রনাথের কাব্যগীতি 

বাংলাদেশের সমস্ত গানই তাহার কাব্যধারার অন্তর্গত। কৰি 

বাংলার এই সুর ও বাণীর মিলনকে “মর্ধনারীশ্বর রূপ" বলিয়াছেন। 

বাংল! কাবা হিন্দুস্থাণী স্থরের মহ!ঘতায় উত্কর্ষ লাভ করিবে, কবি সে 

আশায় গীতরচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন-_-“বাংলায় নৃতন যুগের গানের 
স্টি হোতে থাকবে ভাষায় স্থরে মিপিয়ে। সেই স্বরকে খর্ব করুন্দ 

চল্বে না। ৮ ৮ ৮ এই মিলন সাধনে ফ্রুব পদ্ধতির হিন্দুস্থানী 

সঙ্গীতের সহায়তা আমাদের নিতে হবে, আর অনিন্দনীয় কাবা 

মহিম। তাকে দীপ্টিশালী করবে ।” 

কবি তাহার এই কাব্যগীতিপগ্তপিতে সেই ভাবে কথা ও সুরের 

যুগল মিলন ঘটাইয়াছেন। 

গান হইতেছে এক শ্রেণীর গীতিকবিতা। মাধারণত: দশবাবো 

লাইনের [.01০ কবিতা হইতেছে রবীন্দ্রনাথের গানের আদর্শ আয়তন । 

এত ক্ষু্দ কাব্যাংশে কোন অস্তশিহিত মনোভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশ 

সম্ভব নয়; রবীন্দ্রনাথের গান তাই কাব্য-রসামুভৃতির গৃঢ় আভাস মাজ। 

সাধারণতঃ স্থুরের কূপ প্রকাশের জন্যই বাণীমমিবেশ হয় গানে, 

কবির কাব্যগীতি গুলিতে সুরের গ্রয়োজনে বাণী গীথা হয় নাই। 

গ্রচলিত কবিতাকে অধিকতর মশ্বম্পশণ করিবার জন্যই সুরের সাহাষ্য 

লওয়া হইয়াছে, স্বর কেবল দোনরমাত্র |। গানে স্থরই নব, সুরের 

গ্রকাশের জন্যই আনুঘর্সিক আর যাহা কিছু। ঘোজিত সুর কবিতায় 

ন্বরের অপেক্ষা আবৃত্তিগ্রবণতাই তাই বেশি রহিরা গিয়াছে। 

রবীন্দ্রনাথ প্রধানত: কবি, ছন্দে কথা গাথাই তাহার ব্রত; স্থরস্থরিতেও 

তাহার কবিমানসের গভীর অন্থভূতিই প্রাধান্য পাইয়াছে। এ ধেন-- 



১৭৮ রবীন্দ্র-ণীতি 

“ভাব পেতে চায় বপের মাঝারে অঙ্গ, 

রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া ॥% 

কিন্তু সবরের রূপ রবীঞ্নাথের গানে ভাবের মাঝারে মুক্তি পায় নাই, 

কবি সুর ও ছন্দের রূপকে বাণীর সঙ্গে চিরতরে বাধিয়া দিয়াছেন, 

পৃথিবীর কোনো সঙ্গীতে এভাবে স্থুরকে বাণীর আজ্ঞ।বহ কব] হয় নাই! 

কবি তাহার গানের বাণীপ্রাধান্যের কথ। অস্বীকার তে] করেন 

নাই, বরং সগৌরবে তাহা ঘোষণাই করিয়াছেন__“আমার মনে ষেস্থর 

জমে ছিল, সে স্থুর যখন প্রকাশিত হতে চাইলে, তখন কথার সঙ্গে 

গলাগলি করে সে দেখা দিল। ছেলেবেলা থেকে গানের গতি আমার 

নিবিড় ভালোবাসা যখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল, খন অবিমিশ্র 

সঙ্গীতের রূপ সে রচন1! করলে না, সঙ্গীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে 

দিলে, কোন্ট! বড় কোন্ট] ছোট বোঝা গেল ন1।” 

রবীন্দ্রনাথ তাহার বিভিন্ন মময়ের রচিত কতকগুলি শ্রেষ্ট কবিতায় 

স্বর সংযোজন করিয়াছিলেন। বড কবিত| যখন গানে পরিণত 

হইল, তখন 1১10159107১ দূর করিবার জন্য সুরের বৈচিজ্যেরও 

আ7য়াজন হইল। স্থরাশিত কবিতার ধারাম কবিকে তাশভার 

কাব্য প্রতিভা এবং সঙ্গীত প্রতিভ। উভয়ের হুসঙ্গতি রাখিতে হইয়াছে । 

সাহিত্য এবং সঙ্গীত রসের ক্ষেত্রে জঙ্গাঞ্গী ভাবে সন্িবিষ্ট; একটি 

অন্যটির সাহায্যে পৃণভালাভ করে। রবীশ্ধরনাথ বলেন-_-“এ-ছাডা 

শকে, ছন্দে, বাকাবিন্তাসে, পাহিতাকে সঙ্গীতের আশ্রয় তো গ্রহণ 

করিতেই হয়। যাহা কোনোমতে বলিবার জে। নাই, এই সঙীত 

দিয়াই তাহ| বলা চলে। অর্থ বিশ্রেষ কৰিয়। দেখিলে যে-কথাটা। 

যৎসামান্য, এই সঙ্গীতের দ্বারাই তাহা অসামান্য হইয়া উঠে। কথার 

মধ্যে বেদনা এই সঙ্গীতই সঞ্চার করিয়৷ দেয়।৮ 

বাংলাদেশের সমগ্র গাথা ও কাব্যসাহিত্য-মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব- 
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কাবা, রামায়ণ-মহাভারত সবই এই ভাবে স্থরের সহাগ্নতায় অভিনব 

রূপ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা চলে এহিন্ুস্থানে বিশুদ্ধ 

সঙ্গীত প্রাবলা লাভ কবিয়াছে ; কিন্তু বঙ্গদেশে কাব্য ও সঙ্গীতের সম্মিলন 
ঘটিয়াছে। গানের যে একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য, একটি স্বাধীন 

পরিণতি, তাহ! এদেশে স্থান পায় নাই। কাব্যকে অন্তরের মধ্ো 

ভালো করিয়া! ধ্বনিত করিয়। তুলিবার জন্যই এদেশে সংগীতের 
অবতারণা হইয়াছিল ।” 

কবিতা এবং সংগীত উভয়ে উভয়ের পরিপূরক, সংগীতভকে বাদ 

দিলে কাব্য পরিপূর্ণ রসগৌরব পাইতে পারে না। কাব্যে ভাববস্তর 
গভীরতা, অর্থগৌরব, বহু তত্বতথ্য অনেক কিছুই থাকিতে পারে, 

কিন্ত সবার উপরে থাকা চাই সংগীত ! এই সংগীতই পছ্যকে (৮০1৪৪) 

গীতিকবিতার (15710) মাধুধদান করে। কাবোর অস্তনিহিত রস 

ভাষায় যতটা প্রকাশিত ভয়--তাহার অনেক বেশি প্রকাশিত হয় 

স্বরে। কাব্যের একটা প্রধান লক্ষণ তাহাতে কথিত অপেক্ষা অকখিত 

সার্থকতা থাকে বেশি । তাহাই কাব্যের ব্যগুনা। এই বাণরনাটি 

স্পষ্টভাবে অনুভূত হয় স্থরের সাহাযো। এই সংগীত অনেক সময় 

কাবোর অন্তনিহিত (10000910) না-ও হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে 

পাঠাবুত্তির সময় বাহির হইতে সে সংগীত আরোপিত করিতে হয় । 

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "সতোর খাতিরে একথা মান্তেই হবে ষে 

বিশুদ্ধ সংগীতে হিন্দৃস্থান বাংলাকে এড়িয়ে গেছে । যন্্'গীতে তার 
প্রমাণ পায়! যায়। ষ-সংগীত সম্পূর্ণই সাহিতা নিরপেক্ষ |” 

ষন্-সংগীতে কথা নাই--তবু তাহ! যে মশ্মম্পর্শ করে তাহাতে সুরের 

আবেদন আছে বলিয়াই। তবু তাহ! রদ নয়, রসের উদ্বোধন করে 

মাজ্স । সংগীত হীন কাব্যও রস নয়, তাহাও রসের উদ্বোধক। কাবা ও 

সংগীত উভয়ের মিলনেই হয় রসের স্থট্টি। কবির আবেগের মধ্যেই 
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থাকে সর। তাই কবির কাব্য ও সংগীত অঙ্গাঙ্গী ভাবে অন্ুস্থযত 

হইয়৷ গানে অভিব্যক্ত হয়। 

গীতিকাবা ছাড়। অন্যান্ত কাব্য অর্থগৌরবই প্রাধান্ত লাভ করে। 
সংগীতে অর্থ গৌরবের কোন স্থান নাই । সে কাব্য শুধু পাঠ করিলেই 
চলে--তাহাতে স্থুর আরোপিত না করিলেও হয়। আবৃত্তি--পাঠ ও 

সংগীতের মাঝামাঝি, আবৃত্তির মধোও গীতিধশ্ম আছে। তাহাতে 

অর্থ গৌরবের অতিরিক্ত একট। মাধুধযও পাওয়া যায়। 
বৈষ্ণব কবিত1 কবির চিন্তর হইতেই বাণী ও স্থরের সম্মিলিত রূপ 

লইয়াই জন্মিয়াছে। ইহাতে সংগীতেরই প্রাধান্য | তাঁই ইহাতে 

ভক্তিভাবকে অতিক্রম করিয়া উগ্রিয়াছে একটা রপাহভূতি। এই 

রসান্ভৃতি তাহার নিজন্ব স্বরেরই হ্যটি। €বঞ্চব ভক্ত এই 
রসাগভূতিকেই ভাগবতী অনুভূতি বলিয়াছেন । 

রবীন্দ্রনাথের মনোবেগের মধোই সংগীতের স্বর আছে-__তাই 

ভাহার সমস্ত রচনাই হয় গীতিধন্মী, গীতিকবিভার তো! কথাই নই ! 

কবি চেষ্টা করিয়া মনোবেগের সংগে সুরের মিশ্রণ ঘটাইতে 

পারেন কবিতায় ছ00610108] :5০061)০০এর শ্যটটি করিতে 

পারেন--তাহাতে একটা 1%1095108] 960061708এর মায়ার স্্টি 

হইতে পারে। কিন্ত রবীন্দ্রনাথের পন্দে তাহ] নয়; তাহার মনের 

আবেগের পক্ষে সুর সহজাত; তাই যখনই তাহ1 অভিব্যক্তি লাভ 

করে তখনই লে তাহার সহজাত স্থর লইয়াই জন্মে তাই তাহার 

রচনায় বাণী ও স্থর ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। 

রবীক্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন--কলাবিগ্তা যেখানে একেশবরী 

সেখানেই তাহার পূর্ণ গৌরব। সে হিসাবে তাহার গানে কাব্যের 

প্রীধান্ত নংগীতের পক্ষে গৌরবের হানিকর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 

কবিধশ্মের বৈশিষ্ট্য এই-_কবিতা ছাড়া সংগীত অথবা সংপীত ছাড়া 
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কবিতা রচন। তাহার ছ্বারা সম্ভবই হয় নাই। অনেকে তাহার কাব্য- 

গীতিগুলি বাণীভারাক্রান্ত বলিয়া আবার অপছন্দও করেন। শ্রীতঅর্ধেন্ধ 
প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন__ 

“বাংল! গানে, বিশেষতঃ রৈবিক সংগীতে যেখানে কথা 

অনেক কথা বল্বার আছে, সেখানে আভিধানিক শবের ব্যণরনা স্থরের 

বাঞ্জনাকে স্তব্ধ ক'রে, কথার চাপে সুরের বিস্তার আপনা আপনি 

ক্ষুব্ধ হয়ে আসে । ১৯ ৮ ৮% স্থরের স্বাতত্ত্রবাদীর৷ বল্বেন, সবরের 

নিজন্ব 'কথ। আছে, কথার 'কথা' শন হলেও সেটা শোনা 

যায়। কথার কচকচিতে সেটা মার! যায়।” বহু গানে 

রাগিশী অন্তরংগের সংগীতকে অর্থাৎ ভাবকে সহায়তা করিয়াছে, 

সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়াছে; অনেক ক্ষেত্রে অস্ত্রঙ্গের সংগীতকে ক্ষু্ 
করিয়া ফেপলিবে-এই ভয়ে কবি বিজ্ঞানকে বজ'নও করিয়াছেন। 

তবে কাব্যের অনেক ক্রটিই স্থবে ঢাকা পড়িগ্াছে; বাণীর ত্রুটি 

যে চিরকালই স্থ্রর্বনি ঢাকিয়। দেয়__স্রধুনী ধারায় যাহাই আশ্রয় 
লয়, তাহাই সার্থকত] পায়, পবিত্রতা অজন করে। 

র্বীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের যুলম্থত্রের ব্যাখ্যানে বপিয়াছেন--“সঙ্গীতের 

উদ্দেশ্যই ভাব প্রকাশ করা। যেমন কেবলমাত্র ছন্দ কানে মিষ্ট 

শুনাক তথাপি অনাবশ্যক, ভাবের সহিত ছন্দই কবিদের ও ভাবুকদের 

আলোচনার, তেমনি কেবলমাত্র স্থরপমষ্টি ভাব না থাকিলে জীবনহীন 

দেহমাত্র। সেদেহের গঠন হ্ন্দর হইতে পারে কিন্তু তাহাতে জীবন 

নাই। গায়কর] সঙ্গীতকে যে আপন দেন, আমি সঙ্গীতকে তদপেক্ষা 

উচ্চ আসন দিই । তাহার সঙ্গীতকে কতকগুলি চেতনাহীন জড়স্বরের 

উপর স্থাপন করেন, আমি তাহাকে জীবস্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন 

করি। তাহার! গানের কথার উপরে স্থুরকে ঈলীড় করাইতে চান, 

সামি গানের কথাগুলিকে স্থরের উপর ধাড় করাইতে চাই। তাহার! 
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কথা বসাইয়! যান স্থুর বাহির করিবার জগ্ত, আমি স্থুর বসাইয়া যাই 
কথ! বাহির করিবার জন্য ।” 

কবিতা এবং গান--দুইটি বিভিন্ন শিল্পকৌশল। কবিতার প্রধান 
উপজীব্য বাণী, সঙ্গীতের প্রধান উপজীব্য স্কুর ; কিস্তূ,কবি বলিয়াছেন 

“বাণীর প্রতিই বাঙ্গালীর অন্তরের টান। কিন্ত একা বাণীর মধ্যেত 

মানুষের প্রকাশের পুর্ণ তা হয় না, এই জন্যে বাংলাদেশে সঙ্গীতের 

স্বতন্ত্র পংক্কি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন ।” রবীন্দ্রনাথ কবিতায় 

স্র-সংযোজন। করিয়। দুই বিরোধী ভাব প্রকাশের বিচিত্র ভর্গিমাকে 

মিলিত করিয়াছেন। বিশুদ্ধ সঙ্গীতে কথার প্রয়োজন নাই, বিশুদ্ধ 

কাব্যেও সুরের প্রয়োজন নাই। সঙ্গীতে স্থুরকে কথার ভূষণে ভাবরূপ 

দেওয়া] সম্ভব হইয়াছে, কাব্যে স্থুরের দ্বারা অধিকতর মশ্মম্পশী এবং 

আবেগময় করা হইয়াছে । প্গান রচনা অর্থাৎ সঙ্গীতের সঙ্গে বাণীর 

মিলন সাধনই এখন আমার প্রধান সাধন! হয়ে উঠেছে 1” কাব্যে 

বুদ্ধি ও যুক্তির ভাষার সঙ্গে মনোভাবের ছারা পূর্ণ অভিব্যন্তিকে রূপ 

দেওয়! হয়; গানের ক্ষু্রপরিসরে তাহ! সম্ভব নয়; কিন্তু কবিতা যখন 

সুরের রূপ পাইল তখন একসঙ্গে উভয় কাজই স্ুুসম্পন্ন হইল। 

কবির কথান্ন “বিশুদ্ধ কাব্য এবং বিশুদ্ধ লঙ্গীত স্ব স্ব অধিকারের 

মধ্যে শ্বতগ্তরভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু বিদ্ভাদেবীগণের 

মহল পৃথক হইলেও তাহারা কখনে! কধনো একত্র মিলিয়া 

থাকেন । তখন উভয়ই পরস্পরের জন্য আপনাকে কথঞ্চিৎ 

সঙ্কুচিত করিয়া লন, কাব্য আপন বিচির অলঙ্কার পরিত্যাগ 

করিয়৷ নিরতিশয় স্বচ্ছতা ও সরলতা অবলম্বন করেন; সঙ্গীতও আপন 
তাল স্বরে উদ্দাম লীলাভঙ্গকে স্বরণ করিয়া সধ্যভাবে কাব্যের সাহচধ্য 

করিতে থাকেন। কবিব গানে কাবা ও সঙ্গীতের সেই সখ্য 

ঘটিয়াছে। অনেকস্থলে তাহার ফলে অপংযমও হইয়াছে । 
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গানের ছনের্িদ্ষের ক্রটি সম্বন্ধে কবি অবহিতও ছিলেন । 

তাহার কাব্যগ্রস্থাবলীর ভূমিকার বেশ সঙ্কোচের সঙ্গেই বলিয়াছেন-- 

“কোন এক প্রবন্ধে আমার গানের সমালোচনায় এমন সকল 

গানকে আমার কবিত্বের পঙ্গুতার দৃষ্টান্ত স্বরূপে লেখক উদ্ধৃত 

করেছিলেন যেগুলি ছাপার বইয়ে প্রশ্রয় পেয়ে আমাকে অনেক দিন 

থেকে লঙ্কা দিয়ে এসেছে । সেগুলি অপরিণত মনের প্রকাশ অপরিণত 

ভাষাঁয়।” অর্থাৎ এ গানগ্তলি আবৃত্তি করিলেও রন পাওয়া ষায় না। 

রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যগীতির দুইটি বিভাগ পবিকল্পনা করা 

যায়--একটি রবীন্দ্র রচিত ও স্ুরযোজিত তীহার প্রসিদ্ধ 

কবিতাগুলি, অপরটি রবীন্দ্রন্বরযোজিত প্রচপিত কবিতা), বৈদিক 

মন্ত্র এবং পাপি স্তবগাথাগুপি। 

মন্্রগান-_ বেদঘস্ত্রের এই ছয়টি স্থুর কবির প্রদত্ত-_ 

(১) খথ্েদ, ১০ম মগুল ১৯১ স্থক্ত-সংগচ্ছর্ধং সংবদধবং সং বো 

মনাংসি জানতাম € ইমন ভূপালী )। 

€২) ভমীঙ্বরাণাং পরমং ম্হেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং 

( ইমন ভূপালী ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। 

(৩) শৃ্থন্থ বিশ্বে অমৃতস্য পুত্র অ। ্বে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ (মিশর ভৈরবী 

(৪) উষাবাজেন বাঞজিনী প্রচেতা গ্রচেভাঃ স্বোমং জুষন্ব গুণতো! 

মঘোনি ( ভৈরবী )। 

(৫) খণ্েদ, ৭ম মণ্ডল ৮৯ স্ুত্ত; ষদেমি প্রস্ফরমিব দৃতিনক্াতো 
অদ্রিবঃ মৃড়া স্থক্ষত্র মুড়রঃ ( ইমন ভূপালী )। | | 

১৩৩৮ সালের *ই এবং ১০ই পৌষ ইউনিভামিটি ইনস্ট্রিটিউটে 

রবীন্দ্রজয়স্তী উৎসবের গীতানষ্ঠান এ বৈদিক মন্তরগানের গাব! 

উদ্বোধন কর! হয়। নলেসঙ্গে কবির কৃত অন্থবাদ গানটিও গীত হয় 

€শ্বরলিপি- আনন্দ সংগীত পত্তরিক। )-- 
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যদি ঝড়ের মেঘের মতো! আমি ধাই চঞ্চল অস্তর। 

তবে দয়া কোরে। হে, দয়! কোরো হে, দয়া কোরো ঈশ্বর । 

ওহে অপাপ পুরুধ, দীনহীন আমি এসেছি পাপের কুলে 

প্রভু দয়া কোরে হে, দয়া কোরো হে, দয়া-কোরে লও তুলে ॥ 

(৬) খখেদ ১ম মণ্ডল, ১২১ স্ুক্ত-য আত্মদ1! বলদ] যস্য বিশ্ব 

উপানতে প্রশিষং ষস্য দৈব! € ইমন ভূপালী )। 
কবি এই ধারায় তাহার গৃহের এবং ত্রাহ্গসমাজের প্রচলিত 

বেদগানের পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন। তাহার পিতা এবং ভ্রাতার। 

'অনেকেই তাহার পুবেই বেদমস্ত্কে গানে পরিণত করিয়াছিলেন। 

যেমন ইমন কল্যাণে, ধামারে বচিত-_ 

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং | 

চিন্তয় শাস্তমতে পরমেশং স্বীকুরু তত্ববিদামুপদেশম্ ॥ 
কবি বলিতেন “আমাদের বেদ মন্ত্রগানেও এরূপ । তার সর্গে একটা সরল 

স্বর লাগিয়৷ থাকে মহারণ্যের মমরধ্বনির মত, মহাসমুদ্রের কলগর্জনেন 
মত; তাহাতে কেবল এই আভাস দিতে থাকে যে এই কথাগুলি 

একদিন দুইদিনের নহে, ইহা অন্তহীন কালের । ইহ] মানুষের 

ক্ষণিক ্থুখছুঃখের বাণী নহে, ইহা আত্মার নীরবতারহ যেন 
আত্মগত নিবেদন।” 

১৩৩৬ সালের ২৬শে শ্রাবণ শান্তিনিকেতনে অঙুষ্ঠিত “বধামঙ্গলে, 

পজন্য স্থক্ের পাচটি শ্লোকের সুরদূপ আবৃত্তি করা হ্ইয়াছিল। 

সুক্তিগুলি দিনেন্্রনাথের সহায়তায় স্থুর যোজিত হয়, সঙ্গে বাংলায় 

স্থর সম্মত গগ্ান্তবাদও প্রচারিত হয়। শেষ গ্লোকটি_ 

যন্ জ্রতে পৃথিবী নংনমীতি যস্য ব্রতে শক্বজ, জভুরীতি ॥ 

যন্থ ত্রতে ওষধী বিশ্বরূপাঃ সনঃ পন্য মহি শম যচ্ছ! 

“ধাহার ত্রতে পৃথিবী সবার নীচে সংনত, ধাহার ত্রতে পশুগণ 

মদনে ি245478:54২888815 
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সর্বদিকে বিচরণ করে, যাহার ব্রতে ওঘধিগণ বিশ্বর্ধূপ, সেই পর্জন্ত 

আমাদের মকলকে মহৎ শমদান করুন|” | 

এ ছাড়া গীতিনাট্যের স্ুচনায় অনেক মঙ্গলাচরণ পধ্যায়ের 

্ৃক্তিও আছে। 

রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালেরই কবিশিষ্য। তাহার সারদামঙগলের 
ভাবালম্বনেই বান্মীকিপ্রতিভার রচনা । তাহার রচিত “হৃদয়ে রাখ 

গে। দেবী” গানটিতে কবি প্রথম বয়সে স্থর যোজন করেন। বস্ধিমচন্ত্রের 
বন্দেমাতরম্ (দেশ) এবং অক্ষয় বড়ালের 'বুঝতে নারি নারী কি চায়? 
(কাফি, খেমট। ) এক সময়ে কবি স্থুর সংযোজন করেন। 

সাধারণতঃ ১২টি লাইনের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পূর্ণবূপ পায়। 

আমর] রবীন্দ্রন্বরমংযোজিত কবিত! বলিতে ২টি 908228র অপেক্ষা 

বেশি কাব্যাংশকে গণ্য করিতেছি । এই প্রসঙ্গে কয়টি বিষয় লক্ষণীয় -- 

(১) এ সকল কাব্যাংশ সুরের তাগিদে রচিত হয় নাই, পরে 

ক্র যোক্তিত হইয়াছে মাত্র। ইহাতে মনে হয় সুরের গুরুর অপেক্ষা 

কবিগুরুর পুজি অনেক পূর্বেই সমাধ হইয়া গিয়াছিল। 

€২) গানের ক্রম এইগুলিতে অনেক দীর্ঘ। কলির পুনরাবুত্তির জন্য 

আরো বড় হইয়াছে । তাই এসব গানে কোনো একটিমাত্র রাগিণী ব্যবহৃত 

হয় নাই। একাধিক রাগিণীর মিশ্র সুর কবি এ ধারার গানে যোজনা 

করিয়াছেন। এমন কি কোন কোন গানে পৃথক পৃথক রাগিণীতে ভাগ 
করিয়া গাহিবার নির্দেশ আছে। 

(৩) এখানে গানের স্থরের জন্ত কাবোর ভাবের অথবা গতির ব্যাঘাত 

কর] হয় নাই | কবিতা আবুতিতে ক্লান্তি আসিবাঁর কথা নয়, গানের 

স্থর সেই আবৃত্তিরই অনুযায়ী কন্দিয়! সাবলীল গতিতে রচিত হইয়াছে । 
€৪) কবি এ সমস্ত গানে গীতিকৌশল সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছেন । রাগ- 

রাগিণীর বৈশিষ্ট্য, তান প্রন্ভৃতির বিস্তার, রাগরীতির নিদিষ্ট অঙ্থশাসন 
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এসক গানে একেবারেই নাই । তাহার কাব্যগীতি স্থররসিকের ভালো 

লাগিবে না, এগানের শ্রোতা কেবলমাত্র তাহার রসমুগ্ধ কাবা পাঠকরাই। 

(৫) কবির এ শ্রেণীর গানের স্থুর নয়, কথাই ভাবকে 

কূপ দান করিয়াছে । কবির উক্তি--পপ্রথম বয়সে আমি হৃদয় ভাব 

গ্রকাশ করবার চেষ্ট) করেছি গানে, আশা করি সেট। কাটিয়ে উঠেছি 

পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাংলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার 

জন্য। তত্পংশ্সিষ্ কাব্যগুলি ও অধিকাংশই রূপের বাহন।" 

তাহার গানে তো রাগর[গিণীর স্বাতন্ত্ নাই, আছে বাণীর প্রাধান্য ; 

এমন কি তাহার গানে স্থরের অংশ যথেষ্ট কম এ কথা সবিনয়ে শ্বীকার 

করিয়াই স্থবের শ্বাতম্বাবাদী দিলীপকুমারকে বলিয়াছেন “আমি 

যাকে গান বলি পে হবে সজীবমুণ্তি, থে ষেমন খুসি তার হাত পা 

নাক চোখের বদল করতে থাকলে জীবনের ধর্ম ও মৃত্তির মূল প্রকৃতিকেই 
নষ্ট করা হয়। সে হয় কেমন-_-যেমন, চাপাফুল পছন্দ নয় বলে 

তাকে নিয়ে স্থলপন্প গড়বার চেষ্ট|। সে স্থলে উচিত, চাপার বাগান 

ত্যাগ করে স্থলপদ্মের বাগানে আপন পাতা । কারণ যে জিনিষ জীবধমা 

তাকে উপেক্ষা করলেও চলে কিন্তু উৎপীড়ন করলে অন্যায় হম ।” 

কাবা-গীতিতে স্থর, ছন্দ; ভঙ্গীকে অতিক্রম করিয়া অন্তঃস্থ 

ভাঁবই প্রাধান্য পাইয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যধারার অনুসরণে এই পর্যায়ের 

কালাশক্রমিক সুরের বিভাগ এইরূপ দাড়ার-_ 

কৈশোরক পর্ধযার__(১) শুন নলিনী, খোলো গো আখি গানটি 
এই ধারার প্রথম গান। ভান্ুসিংহ ঠাকুরের অধিকাংশ গানকে এই 

ধার হইতে বিচ্যুত করা যায়, কারণ, এইগুলির ছন্দোহিল্লোলই যেন 
গানের অঙ্গে উচ্ছপিত। একমান্জর ২) মরণ রে তু মম শ্যাম 

সমান (টৈরবী ) এই দিক হইতে সম্পূর্ণ কবিতা-গোঠীরই অন্তর্গত। 

“ছবি ও গানে এই ধারায় ছুইটি স্বরসংষোজ্িত কবিতা আছে-- 
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(১) আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে (মিশ্র খাস্বাজ ) এবং 

(২) ওই জানলার কাছে। 

“কড়ি ও কোমলে" এই ধারার ১০টি গান আছে। অধিকাংশ 

কবিতাই গীতিভাবাত্মক, কাজেই স্থুর-সংযোজনায় উত্কর্ষের অভাব ঘটে 

নাই। গানগুলি এই--(১) বাশরি বাজাতে চাহি, (পি্কু, একতালা) 
(২) কখন বণস্ত গেল, €৩) আমি নিশি নিশি কত, ৫৪) ওগে। 

এত প্রেম আশা, (৫) আরজ শরৎ ভপনে, প্রভাত স্বপনে 

(বিভা) (৬) ওগে। কে যায় বাশরী বাজায়ে, €৭) এ শুধু 

অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা, (৮) আমায় বোলো না! গাহিতে 
বোলোনা। (১০) কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে। 

'মানপী'র তিনটি কবিতা স্বর সংযোজিত হইয়াছে--(১) কে 

আমারে যেন এনেছে ডাকিয়! (মিশ্র রামকেলি ), (২) আবার মোরে 

পাগল করে দিবে কে (কার্তন) এবং (৩) এমন দিনে তারে 

বল] যায় মিশ্র মললার) (বর্ধার দিনে)। 

'সোনার তরী'র ৪টি বেশ বড় কবিতা স্তরে রূপ পাইয়াছে। 

(১) তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও (২) খাচার পাখী ছিল 

সোনার খাঁচাটিতে €(কীন্তন) (৩) আমার পরাণ লয়ে কী খেল! 

খেলাবে এবং (৪) আজি যে রজনী যায় (বার্থ যৌবন )। এইগুলি 
ছাড়া 'হৃদয় যমুনা” (যদি ভরিয়। লইবে কুস্ত) কবিতার প্রথম এবং শেষ 
স্তবক লইয়া ভৈরবী, ঝাপতাল গান গঠিত হয়। 

চিত্রার 'উর্ববশী' কবিতার প্রথম স্তবক 'নহ মাতা, নহ কন্ঠা, নহ 

বধৃ* এবং পঞ্চম স্তবক 'ম্ুরসভাতলে যবে নৃত্য কর', মিশ্র কানাড়ায় 

শাপমোচন নৃত্যনাট্যে জুররূপ লাভ করে) তবে স্থুরটি সুপরিচিত 

নয়। তাহ! ছাড়। 'কেন নিবে গেল বাতি' (গৌড় সারং) এবং 'একদা 

প্রাতে কুঞ্জতলে? (রবী) গানে পরিণত হয়। 
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চৈতালি কাব্যগ্রন্থের ছুইটি কবিতাকে সুর-সংযুক্ত করা হইয়াছিল-_ 
আজি কোন ধন হ'তে বিশ্বে আমারে (মিশ্র কেদারা) এবং তুমি 

শড়িতেছ হেসে ( কাফি )। 

নৈবেছের ভগবত-গীতিগুলির মধ্যে কবিতারূপে গণ্য করা ধাইবে-_ 

যার কাছে আছে তশর। কাছে থাক্। তোমার পত্তীক1 যারে দাও তারে 

বহিবারে দাও শকতি। ঘাটে ব'সেআছি আন্মন। ষেতেছে চলিয়া স্থমময়। 

“কল্পনার “এ আলে এ অতি ভৈরব হরষে” (বর্ধামঙ্গল ) ১৩৩৪ 

সালে বর্ধামঙ্গল উত্সবে স্থর-সংযোজিত হয়। ৭টি শ্তবকের মধ্যে 

£টী গানে রূপ পাইয়াছে। এই গানটি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 

সংগীত, স্থর মিশ্রকানাড়া, গানের শ্তবকে স্তবকে ভাবাচগলারে ছন্দের 

বৈচিত্রা সঞ্চার করা হইয়াছে। স্থবরের ভিতর দিয়া প্রাচীন 

তারতের অপরূপ বর্ধার মনোহর বূপ প্রকাশ পাইয়াছে। 

কল্পনা" 'কিসের তরে অশ্রু ঝরে কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস' এেকতালা । 

বিভান) যেস্থর-যোজিত হয়, তাহার উল্লেখ আছে কাবাগ্রস্থববলীতে । 

তবে এ ম্থুর স্বরপিপি বন্ধনে আবদ্ধ নয় । “একি সতা সকগি সত্য, 

হে আমার চিরভক্ত” কবিতার স্বর যোজনার থাই কেবল নয়, স্বয়ং 

কবির স্বহস্তে লেখা স্ববলিপিও নাকি আবিষ্কৃত হইয়ছে ! এবার 

চলি তবে (বিভা; একতাঁল1 ); ভাঙ্গা দেউলের দেবত। 

(পূরবী); “সে আদি কহিল (কীর্তন) প্রভৃতি কবিতাও স্ুররূপ 

লাভ করে। “আজি উন্মাদ মধুনিশি ওগো চৈত্র নিশীথ শশী? 
বহাগের সুরে অপূর্বতা লাভ করিয়াছে কোওয়ালি)। 

উংনর্গের প্রসিদ্ধ কবিতা “আমি চঞ্চল হে, আমি স্ুদুরের 

পিয়াসী"? (ভৈরবী ) বস্ততঃ তিনটি গানের মালা । “উৎসর্গের' অপর 

গানটি--“নব বৎসরে কৰিলাম পণ” (মিশ্র ঝিঝিট। একতালা ) 

দেশপ্রেমের উদ্দীপক কবিতার স্থুররূপ। 
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খেয়া” কাবোর ছয়টি গান-_-“দিনের শেষে ঘুমের দেশে” গানটির 
কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সেইটি ছাড়া (১) ছুংখমুন্তি 

(২) গোধুপিলগ্র € ইমন পূরবী )$ (৩) ভার, €৪) মিলন 
(৫) খেয়।, স্বরে রূপ লাভ করিয়াছে । 

“বলাকা”র প্রসিদ্ধ “ছবি” কবিতার প্রথমাংশ হইতে নয় লাইন 

এবং শেষাংশ হইতে নয় লাইন লইয়া মিশ্রকানাড়া সরে ১৩৩৮ সালে 

“তুমি কি কেবলি ছবি” গানটি গ্রথিত হয়। “বদল” কবিতাটিও 

অল্প পরিবর্তিত হইয়া একটি গানে রূপ পাইয়াছ। *্পচিশে 

বৈশাখ কবিত!র প্রথম ও শেষের অল্প কয়টি লাইন মংযোগে-- 

"হে নৃতন, দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ” গানটি 

রচিত। -শাপমোচন" নৃত্যনাট্যে আনমনা" কবিতার প্রথম ও শেষাংশে 

কীর্তনের স্বর যোজিত হইয়াছে। 

গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতাঞ্চলির স্থর-সংযোজিত বড় কবিতার সধ্যে 

উল্লেখ করিতে হয়--(১) উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে, ৫২) জানি জানি 

কোন্ আদিকাল হতে, (৩) যাত্রী আমি ওরে, (৪) যেথায় থাকে সবার 

অধম € ভৈরবী ), (৫) হেমোর চিন্ত পুণ্যতীর্থে জাগে! রে ধীরে 

€ প্রভাতী ), €(৬) ওগো! শেফালীবনের মনের কামনা, ৫) ভেঙেছে 

দুয়ার এসেছ জ্যোতিশ্ম তোমারি হউক জয় প্রভৃতি । গীতাঞ্চলি 

প্রভৃতি গানেরই চয়ণ, স্থতরাং এগুলিকে গান-পধ্যায়ের অস্ততু-ক্ত 
কর অতি সহজ হইয়াছে । 

'গীতপঞ্চাশিকা"র ৩টি দীর্ঘ কবিতার নাম উল্লেখযোগ্য 

(১) মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন কর মহোজ্জল আজ হে (ভূপালী) 
(২) দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী। €৩) এই তো 
ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায় । 

'গীতবীখিকা*র দীর্ঘ গানের মধ্যে (১) অকারণে অকালে মোর 
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পড়লে। যখন ডাক, (২) তোমায় কিছু দেবো বলে এবং ত) যে 

আমি এ ভেসে চলে উল্লেখনীয়। 

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্ত স্বরযোজিত কবিতার মধ্যে নাম করিতে 

হয় (১) পণ্নুতোর তালে তালে নটরাজ ঘুচাও সকল”, 

(২) “যাবে, যাবো, ঘাবো তবে,” (৩) *হিৎসায় উন্মন্ত 

পৃথ্থী,” (৪) “চিত্রাঙ্গদা” নৃত্য-নাট্যের “নারীর লপিত লোভন লীলায়” 

প্রভৃতি । খতুরঙ্গের “ওগে। কিশোর, আজি তোমার দ্বারে পরাণ 
মম জাগে” রবীন্দ্রনাথের অন্যতম দীর্ঘ গান। রবীক্্নাথের বিশেষ স্থর- 

বৈচিত্রোর নিদর্শন এই গানটিতে পাওয়া যায়; ইহার ২৪টি দীর্ঘ লাইনে 

চারিটি বিভিন্ন রাগরাগিণী অবলম্বন কর! হইয়াছে (তাল-তেওড়া এবং 

পিলু, ঈমন, খাম্বাজ এবং কানাড়ার মিশ্রস্থর )। “চিত্রাঙ্গদা, 
গীতিনাট্যের “এসো এসো বসন্ত ধরাতলে” ৪৫ লাইনের এই ধারার 

অন্যতম দীর্ঘ গান। 

রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা অধিক এবং স্প্রসিদ্ধ কবিতায় স্থুর- 

সংযোজন হইয়াছে 'ক্ষণিকা' এবং মহুয়া? কাব্যগ্রন্থে। 'ক্ষণিক'র' 

৭টি কবিতা স্থর-সংষোজিত সেগুলি এই--। 

€১) নীল নবঘনে আধাঢ গগনে (ঈমন কল্যাণ) আধাঢ। 
(২) হাদর আমার নাচে রে আঙ্জিকে (ঈমন কল্যাণ)-_নববর্ষ। | 

(৩) কৃষঝ্কলি আমি তারেই বলি €টপ্না ভঙ্গিমার গান )-- 

রুষ্কপি (৪) ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে (ভৈরবী) মেঘমৃক্ত ! 

৫) যাবই, আমি ধাবই ওগো বাণিজ্যেতে যাবই, (খাম্বাজ)-__ 

বাণিঙ্গে বসতে লক্ষ্মী । (৬) হে নিরুপমা, গানে যদি লাগে মিশর) 

অবিনয়। (৭) আজ বরধার রূপ হেরি (ঈমন ভৈরবী)-_বধার রূপ । 
'হে নিরুপমা' গানটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গান; গানের চারিটি স্তবক 

চারিটি বিভিন্ন সর ৪ ছন্দে গ্রথিত--প্রথম শ্ভবকের স্থুর মিশ্র-বসস্ত, 
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দ্বিতীয়টিতে মিশ্র রামকেলি, তৃতীয়টিতে সিন্ধু এবং চতুর্থটিতে দেশরাগিণী 
অবলম্বন করা হইয়াছে । “মহুয়ার ১০টি কবিতা স্ুর-সংযোজিত-_ 

(১) বিবশ দিন, বিরস কাজ--“বিজয়ী” (২) প্রাঙ্গণে মোর শিরিষ- 

শাখায় ফাগুনমাসে (ভরবী)--পপ্রত্যাশা” তে) আমার নয়ন তব নয়নের 

নিবিড় ছায়ায় (পিলু)_-“সম্ধান” +€8) চপল তব নবীন আখি ছুটি 

“মুক্তি” ৫৫) অঙ্জানা জীবন বাহিন্গ জোনি তোমার অজানা নাহি 
গো)--"উদঘাত'* (৬) অজানা খনির নৃতন মণির গেঁথেছি হার 

€ পরজ বসন্ত )-_“নিবেদন” (৭) আমর] দুজন! স্বর্গ খেলন। গড়িব না 

ধরণীতে (খাম্বাজ)---পনির্ভর” (৮) আরো কিছুখন ন1 হয় বসিয়ো পাশে 

(মিশ্রদেশ)--“গ্ুপ্তধন” (৯) বাহির পথে বিরাগী হিয়া! কিসের খোজে 

গেলি মিশ্র সার৪)--"অবশেষ” (১০) আজি এ নিরাল! কুগ্ডে 

আমার অঙ্গমাঝে € কীর্তন )২-"বরণডাল।” । 

'শিশ্ত' কাব্যগ্রন্থের “খেলা” কবিতাটি (তোমার কটিতটের ধটি কে 

দিল রাউডিয়া) ছেলেভুলানো ছড়ার আবেশের সুরে রচিত। 

কবিতাটির শান্ত, মংঘত মাতৃ-ভাবের প্রকাশ শ্থরে অব্যাহত আছে। 

বৈষ্ণব কবিদিগের বাৎসলারসের পদাবলীর কথা বারবার গানের স্ুরটি 

স্মরণে আনিয়। দেয়৷ 

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় স্থুর-সংযোজনের এই গ্রচেষ্টা দেখিয়া ব্বতই 

মনে হয় যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ভাগার শেষ বয়সে যদ্দিও প্রায় 

শূন্য হইয়াছিল, স্রগুরু রবীন্দ্রনাথ তখনও মুক্তহস্তে দান করিয়া 

যাইতেছিলেন। তাহার কথায়-_ 

“বিশুদ্ধ সঙ্গীতের স্বরাজ তার আপন ক্ষেত্রেই, ভাষার সঙ্গে 

শরিকিয়ানা করবার তার জরুরি নেই। কিন্তু ছনো, শব্দবিন্যাসের 

ও ধ্বনিঝংকারের তিষ্যক্ ভঙ্গীতে যে সংগীত-রস প্রকাশ পায় অর্থের 

কাছে অগত্যা ভার জবাবদিহি আছে।” 



রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারার স্ৃত্রপাত হইয়াছিল গীতিনাট্যের রূপে 

সমাপ্তি হইয়াছে নৃত্য-নাট্যে। প্রথম্জীবনে 'বাজীকি-গ্রতিভা।, 

'কালগুগয়া', "মায়ার খেলা'য় রবীন্দ্-সঙ্গীত অভিনয় সংযোগে প্রকাশ 

পাইয়াছিল, পরিণত-জীবনে নৃত্যের ভঙ্গীতে রূপ পাইল। প্রকৃত 

পক্ষে গীতিনাট্য এবং নৃতানাট্য তাহার একই বঙ্গের বিডিন্ 

শ্রেণী--একটিতে গানকে রূপ দিয়াছে অভিনয়, অপরটি নৃত্য 

অভিনয়কে দিয়াছে রূপ। 

মানসকল্পনার যে চিত্রটি আর কোন ভাবে গ্রকাশ করা সম্ভব হয় 
নাই, দেহভঙ্গী সেইটিকে প্রকাশ করিয়াছে । ভাই একমাত্র নৃতোর 

সাহাধোই সেই বিশেষ রূপটি উদ্ভাসিত হইয়] উঠিয়াছে। শেষজীবনে 
রবীন্দ্রনাথ নৃত্যচচ্চায় বিশেষ মন দ্রিয়াছিলেন, শান্তিনিকেতনে সেই 
সময়ে নৃত্যের অনরশীলন স্থরকু হইয়াছিল; দেশবিদেশের বহু গুণী 
নৃত্যশিক্ষককে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়! 

নৃতযকে অধিকতর মনোগ্রাহী, সেই সঙ্গে নিয়মশঙ্খলাবদ্ধ করিবার 
জন্থই স্ষ্ট হইয়াছিল এই নৃতানাটাগুলি। একজন নর্তৃক অথব! 
একটিমাক্স নৃত্যকে প্রাধান্য না দিয়া একটি সমগ্র নৃত্যদৃশ্থের সহায়তায় 
একটি কাহিনী হইয়াছে এইগুলির বিষয়বস্তু । নৃত্যের মধ্য দিয়! অন্তরের 
ন্বখ-দুঃখ বিরহ-মিলনের যে রূপটি প্রকাশ করা যায়, তাহারই ভাবাদর্শে 

রচিত হয় রবীন্দ্র-নৃত্যনাটাগুলি। 

অভিজাতমহলে নৃত্যের প্রথম গ্রচলন করেন ববীন্ত্রনাথই | 

উদয়শঙ্করের অত্যুদয় ভারতীয় নৃত্যজগতে আগেই বিপ্লবের সৃত্রপাত 
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করিম/ছে, রবীন্দ্রনাথ এই হিসাবে নৃত্যবিষয়ে উদয়শস্করের অন্থগামী। 

শান্তিনিকেতনে নৃতাকেন্দ্র স্থাপন করিয়! নৃত্যকেও রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের 

সমগান্ধে আন্য়ন করিলেন এবং এই নৃত্যস্থত্রে আরুষ্ট তরুণ-তরুণীদল 

শান্তিনিকেতনকে কলাকেন্ত্রে পরিণত করিল। তাহার ফলে এই নৃতা 

কলাচচ্চাই আধুনিক বাঙ্গালী যুবপমাজকে নারীভা বাপন্ন (:76017866) 
করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া! অনেকে মনে করেন ! 

পাশ্চাত্য দেশে নৃত্য সংস্কৃতির একটি প্রধান বাহন, আমাদের দেশে 

নৃত্যকে মেই আসনে অস্ততঃ ভাবপ্রকাশের অন্যতম অবলম্বনরূপে 

প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য; এইজন্য তিনি স্বয়ং 

নটরাজের অংশ গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামী গীতিনাট্যগুলিতেও 

নৃত্যের অবকাশ আছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনে চিরকালই 

এই নটরাজের ৰূপ নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াভে | নটরাজের নৃত্যসঙ্গী 

রূপে কবি নিজের পরিচয় দিয়াছেন-_'নটরাজ, আমি তব কবিশিষ্ত"। 

তাই তাহার সকল গীতিনাট্যগুলিতেই অভিনয়াংশ নুতোর ভঙ্গীতে 

প্রকাশ করা চলে । নৃত্যাভিনয়ের ক্রমবিকাশ হইয়াছিল আমাদের 

প্রারতজনের গ্রাম্যযাত্রা, কবিগান এবং তজ্জ1 হইতে । যাত্রার একটি 

প্রধান অংশ নৃত্য এবং নৃতাভঙ্গীতে গান ; অভিনয়ের সঙ্গে সাধারণ 

দর্শকদিগের মনোরঞীনের জন্য নৃত্যাঙ্গ যাত্রায় প্রচলিত ছিল। 

মণিপুরের বৈষ্ণবসমাজে এবং দক্ষিণাপথের বহু অংশে 
গান এবং অভিনয় নুত্যের সহষোগেই প্রকাশ পায়। ববীন্দ্রনাথের 

অনুস্ত এ শ্রেণীর নৃত্যনাট্য অবশ্য যবদ্বীপে বহুদিন হইতেই 
প্রচলিত ছিল এবং পূর্বভাবতীয় দ্বীপ হইতেই কবি তাহার 

নৃতানাট্য রচনার প্রেরণ! পাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন-_ 

“আমাদের দেশে এবং ষুরোপে গীতাভিনয় আছে, এদেল্স 

দেশে নৃত্যাভিনয়। এদের সঙ্গীতই তাল, এদের নৃতাই গান! 



১৯৪ _ ববীন্দ্র-গীতি 

এদেশে উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ। এখানকার নারিকেল বন 

যেমন সমুদ্র হাওয়ায় দুলছে তেমনি সমস্ত দেশের মেয়ে পুরুষ নাচের 

হাওয়ায় আন্দোলিত 1-".-..এখানকার যাত্রা অভিনয় দেখেছি, তার 

প্রথম থেকে শেষ পধ্যন্ত চলার ফেরায়, যুদ্ধে বিগ্রহে, ভালোবাসার 

প্রকাশে এমন কি ভাড়ামিতে সমস্তট! নাচ; সেই নাচের ভাষা 

যারা ঠিকমতো জানে তারা বোধ হয় গল্পের ধারাটা ঠিকমতো 
অনুনরণ করতে পারে ।--.১১* এর থেকে বোঝা যায়, কেবল 

ভাবের আবেগ নয়, ঘটনাবর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গড়ে 

তোলে 1:৮০" এর] প্রধানতঃ নাচের ভিতর দিয়েই সমস্ত হৃদয়ভাব ব্যক্ত 

করতে চায়, স্থতরাৎ বিদ্রপের মধ্যেও এরা ছন্দ রাখতে বাধ্য। 

এর] বিদ্রুপকে বিরূপ করতে পারে না এদের রাক্ষসেরাও নাচে ।” 

ইউরোপীয় বুত্যের পারম্পরিক সামব্রস্যের সুত্রটি ববীন্রনাথ 

বিদেশভ্রমণ করিতে যাইয়া লক্ষা করিয়াছিলেন। নাট্য এই 

বিভিন্ন নুত্যের মধ্যকার পারস্পরিক স্থত্র। বিলাতে [08105 

[6য6003581506 এ প্রধান সহযোগী তাহার অকে্টা। একটি নাচের 

সঙ্গে অপর নাচের স্থুরটিকে বজায় রাখিবার দায়িত্ব এই যন্ত্র 

সঙ্গীতের, রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে সেই ভার গ্রহণ করিয়াছে অভিনয় | 

জাম্মীণীর ব্যাভেরিয়। প্রদেশে এবং চেকোশ্রোভাকিয়ায় কোন একটি 

ঘটনাকে রূপ দিবার জন্য নাচের সঙ্গে গল্পের ব্যবস্থা আছে। এইপ্প 

আখ্যানাংশ বা বিষয়বস্ত অপেক্ষ! অভিনয় নিশ্চয় অধিক তর মন্মম্পর্শী | 

তবে নৃত্যনাট্যের গানগুলিব অগ্ঠতম বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হইয়াছে যন্ত্- 

সঙ্গীতের পূর্ণ সহযোগিতায় । কবি আমাদের বাংলাগানের এই যন্ত্র 
সঙ্গীতের দৈন্তের কথা বহু মময়ে উল্লেখ করিয়াছেন--“সঙগীতের স্বাতন্ত্র্য 

যুস্ত্রে সব চেয়ে প্রকাশ পায়। বাংলার আপন কোন যন্ত্র নেই এবং 

প্রাচীন কালেই হোক আর আধুনিক, কালেই হোক, যন্ত্রে ধারা ওস্তাদ 
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তারা বাংলার নন্। বীণ, রবাব, শরদ, দেতার, এন্সাঙ্গ, সারেঙ্গি গ্রতৃতির 

তুলনায় আমাদের রাখালের বাশী বা বৈরাগীর একতার] কিছুই নয়।” 
যন্ত্র সঙ্গীতের প্রাধান্য কবি তাহার কাব্য-সঙ্গীতে বিশেষ না দিলেও 

এ শ্রেণীর নাট্যগীতিতে অনেক স্থলেই দিয়াছেন। “বাংলার টবশিষ্ট্য 

যে অবিমিশ্র সঙ্গীতে নয় তার একটা প্রমাণ যন্ত্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে 

মেলে। সঙ্গীতের বিশ্তদ্ধতম রূপ কিসে? না যন্ত্র সঙ্গীতে । বাংলাদেশ 

কখনও হিন্দৃস্থানীদের মত যন্ত্রীর জন্ম দিয়েছে কি?” 

নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তরূপে কবি আদর্শমূলক নাটকীয় খঘটনাঁকেই 
গ্রহণ করিয়াছেন । প্রেমের দেহজ প্রতিপত্তির পরিণাম, অস্পৃশ্ঠতা বঞ্জন, 

সত্যের ও ধন্ধের জন্য প্রেমের আত্মবিদর্জন প্রভৃতি এক একটি বিশিষ্ট 

সমাজচেতনাকে নুত্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। 

টেকনিকের দিক পিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, কোন 

এক প্রকারের নৃত্যভঙ্গীকে তিনি অনুসরণ করেন নাই। কোথাও 

তাহার নৃত্যের আদর্শ সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় ভারতীয় নৃত্য, কোথাও পাশ্চাত্য 

নৃত্যের অনুকরণ, কোথাও ভিনি প্রচলিত লৌকিক নৃত্যপদ্ধতিও 

অন্সরণ করিয়াছেন, সেই সঙ্গে তাহার নব-প্রবন্তিত নিজস্ব 

নৃতাভঙ্গীকেও গ্রথিত করিয়াছেন। 

প্রথম যুগের গীতিনাট্য এবং শেষযুগের নৃত্যনাট্যের মধ্যবর্তী 
সময়ে তিনি রচনা! করিয়াছিলেন খতুনাট্যগুলি; ফাল্জনীর “অন্ধবাউল' 

প্রথম নৃত্যবহুপ চরিত্র; কবি নিজেই তাহার অভিনয় করিতেন। 

তাহার পর “নটার পুজা” | নটার নৃত্যই গীতিনাট্যটির প্রধান উপজীবা, 
অভিনয়কে রূপায়িত করিবার জন্ত নৃত্যই সেই প্রথম প্রাধান্য পাইল। 

নটার শেষ গানটি প্নুতারপে চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে, আমায় 

ক্ষম হে ক্ষম” সম্পূর্ণ নৃত্যের আদর্শে রচিত নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তব। 

ঝ্ববীন্দ্রনাথের শিল্লিমানস জীবনের প্রতি স্তরেই আত্মপ্রকাশ করিতে 
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চাহিয়াছিল, গুথমে কাব্যের ধারায়, দীর্ঘ সাধনায় তাহার কাজ শেষ হইয়া 

গেলে কবি মানস আপিল স্থরের ধারায়, কিন্তু তাহাতেও বৈচিত্রের 

অবসান হুইল না, কখিমনের পরিতৃপ্তি ঘটিল না; তাই সর্বশেষে 

তাহা অবলম্বন করিল নৃতাকে-- নৃত্য এবং সঙ্গীত উভয়ের সংযোগে 

স্থি হইল সম্পূর্ণ__জন্ম হইল নৃত্যন।ট্যের । যে ভাববৈচিত্র্যের আর 

কোন গুরকারে রূপ পাইবার উপায় ছিল না, সেই ভাববৈচিত্র্য 

রূপ গ্রহণ করিল পাফের ছন্দে, দেহের ভঙ্গীতে ; সেই ছন্দোময় 

দেহভঙ্গীই রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাঁট্যগুলির এ্রস্থষ্টিরও প্রেরণ] দিয়াছে। 

১৯৩* খৃষ্টাব্দে বিলাতে যাইয়া বধবীন্দ্রনাথ সে দেশের 39119 

নৃত্যভঙ্গী সাগ্রহে অনুধাবন করিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে পুত্রবধূ শ্রীমতী 
প্রতিমা দেবী বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন । 

তবে একটি কথা৷ আমাদের মনে রাখিতে হইবে, কবি নিজে নাচিতে 

জানিতেন না এবং নৃত্য সম্বন্ধে তাহার ধারণা যে খুব ম্পষ্ট ছিল তাহাও 

মনে হয়না । এ সকল নৃত্যনাটোর নৃত্যপরিকল্পন৷ ছিল ভিন্জ জনের, 

একমাত্র স্বর ছাড়া কবির নিজস্ব কৃতিত্ব এসব নাটকে বিশেষ কিছুই 

নাই। অভিনয়াংশ অতি দুর্বল, তবে গীতিস্থত্রে যে নাট্যরস ফুটিয়া 

উঠিয়াছে তাহার মধ্যে বেশ বৈচিদ্ঞ্য আছে। 

গীতিনাট্য এবং পালাগানগুলির মতো কবির এগুলিও তাহার 

সামসময়িক গীতিচয়নিকা মাত্র । স্থর ছাড়া এগুলির স্বতন্ত্র মূল্য সামান্তাই | 

শাপমোচন :- “যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে রাজা নাটক 

রচিত তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচনা কর] হল। এর 

গানগুলি পৃবরচিত নানা গীতিনাটিক1 হতে সংকলিত।” (মি) 

'শাপমোচন' ঠিক নৃত্যনাট্য নয়। কারণ, কাহিনীটি নাট্যাকারে 

গ্রথিত হন্ধ নাই; নাচ এবং গানগুলি অনেকট] অবান্তর এলোমেলোভাবে 

সাজানো আছে। তবে শাপামোচনই পরবর্তী নৃত্যনাট্য গুলির পূর্বববত্তা 
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ভূমিকা । 'শাপমোচনের কাহিনীটি অভিনয়ে নয়, আবৃত্তি ও গানের 

সাহাযোই রূপায়িত হইয়াছে; শাপমোচনের নাচগুলি বেশীর ভাগ 

মণিপুৰী পদ্ধতিতে পরিকপ্সিত, কথাকলি এবং ব্যালট নাচের কিছু কিছু 

অংশ আছে। 

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদ। : (১৩৪৩) রূপ এবং অরূপ বা বূপাতীত 

সত্তার ছ্বন্ৰ নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গধার বিষয়বস্তু । এই নৃতানাট্যে শুদ্ধ আবুত্তিও 

রহিয়াছে; প্রথম প্রস্তাবনা এবং সর্বশেষে তিনটি মংস্কৃত মন্ত্র এবং 

তাহার অনুবাদ এবং মধো মধ্যে কাব্যে কথোপকথন আবুক্তির যোগ্য; 

বাকি সমগ্র নাটিক।টি গান এবং নাচের ছন্দে রূপ পায়। 

চিত্রাঙ্জদার নৃতাগুলি প্রায় সবই মণিপুরী পদ্ধতিতে পরিকল্পিত 

হইগ়াছিল, অল্প কিছু কথাকলি এবং গুজরাটী পোকনৃত্যও সংযোজিত 

হইরাছে। ইহ। ছাড়। অনেক অংশে বোলের নাচ বা বাদ্যযন্ত্রের ছন্দ 

সনিবেশ কর। আছে। 

ঘেন মণিপুরী নৃতাপদ্ধতির অনুশীলন করিবার জন্তই মণিপুর 

বাজকন্| চিত্রাঙ্গদাকে নাটকে গ্রহণ করা হইয়াছে! “চিজ্ঞাঙ্গদ।” নাটকে 

প্রধানত: দুই শ্রেণীর নৃত্য-_ একক নৃত্য এবং সমবেত নৃত্য; গানও 

সেভাবেই গ্রথিত । সুরের সঙ্গে নুত্যের ঘে আঙ্গিক সম্বপ্ধ তাঁহার প্রাধান্য 

দিবার প্রদধোজনে “চিত্রাঙ্গদা নুতানাটো অনেকস্থলে নাটকীয় বসের 

হানি হইয়াছে। এমন কি সন্দেহ হয় নৃতোর অন্থকৃল দৃশ্যগঠনের 
তাগিদে ববীন্দ্রনাথ স্থবেবগ অঙ্গহানি করিয়াছেন ৃ 

দেতভঙ্গী বাতীত ভাবপ্রকাশের আর একটি বিচিত্র পন্থা আছে-_ 

সেটি বূশ পায় চোখে মুখের ভঙ্গীতে, অঙ্গুলির সঞ্চালনে-_এই 'মুদ্া" 
'নৃতানাট্ায চিজাঙগদা"য় স্বন্দর ভাবে অঙ্গীভূত হইয়াছে । মনের ভাষা 

ষেভ্রুওর কুঞঝ্চনে, চোখের দৃষ্টিসঙ্কেতে, মুখের ভাবে কতটা প্রকাশ 

পায়,.নৃত/যনাটা চিন্রাঙ্গদায় তাহার নিদর্শন রহিমাছে। এই 
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ভাও-বাৎলানেো! বা সঙ্কেত সহযোগে মনোভাব প্রকাশ ভারতীয় 

নৃত্যপদ্ধতির একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী। 

নাটকে প্রধান চরিত্র তিনটি-_- অঞ্জন, চিত্রাজদ! এবং মদন; সেই 

সঙ্গে সমবেত নৃত্যের জন্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে অজ্জুনের বন্য পরিচরগণ, 

গ্রামবাসিগণ এবং সখীগণ। বন্ত-অহ্ুচরগণের এবং গ্রামবাসিগণের এবং 

"ওরে ঝড় নেমে আয়” নাচখ্চলিতে গ্রাম্য রাইবেশে নাচের আভাস 

পাওয়] যায়। 

চিত্রাঙ্গদার স্বতন্ত্র গান ২০টি, অবশিষ্ট সঙ্গীতাংশও কথোপকথন এবং 

সচেষ্টতার ( 4১০6০ ) মধ্য দিয়া অভিবাক্ত; সেগুলি এ 

গানগুলির গ্রস্থিকব্ূপে এবং সেই সঙ্গে নাটকীয় বূপপ্রকাশে অগ্গীকৃত 

হইয়াছে । নৃতানাট্যের অভিনয় বা 4০০০ই নৃত্য ব্যক্ত করে, 

গানগুলি এই £১০৫০)এ রসের যোগান দেয়। 

নৃত্যনাট্য শ্যামা £ (১৩৪৬) প্রেমের জন্য অপূর্ব আত্মত্যাগ 

শ্যামা'র বিষয়বস্ত, কবি তাহার পুর্ববতন “পরিশোধ” কবিতাকেই “শ্যামা? 
নৃত্যনাট্যে বূপায়িত করেন। ইহার টেকৃনিক “চিন্রাঙ্গদা”রই অনুরূপ | 

“কথা ও কাহিনীতে প্রকাশিত পরিশোধ নামক পদ্য কাহিনীটিকে 

নৃত্যাভিনয় উপলক্ষে নাটটাকৃত করা হয়েছে । প্রথম থেকে শেষ পধ্যস্ত 

এর সমস্তই মরে বপানো। বলা বাহুল্য, ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গ 

দেওয়া অনস্ভব বলে কথাগুলির শ্রহীন বৈধবা অপরিহাধ্য 1 (ভূমিকা) 

কাহিনীটি একটু অতরল ঢঙের, কাজেই গানের স্থরে যথাসম্ভব 

উচ্ছলতা রোধ করা হইয়াছে । গান যে গুরুত্ব আনিতে পারে নাই, 

নাচে তাহার ক্ষতিপূরণ সম্পাদিত হইয়াছে । ণ্ামায়' তিনটি 

বিভিন্ন নৃতাপদ্ধতির অপূর্ব সমাবেশ ইইয়াছেঃ মণিপুরী পদ্ধতি, 

কথাকলি এবং কথক নুত্যপদ্ধতি--এই. তিনটি ধার! "শ্যাম।, 

নৃত্যনাট্যকে রূপায়িত করিয়াছে। কক্ণা ( উত্তীয় ), গাভীষ্য 
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(শ্টামা) এবং সৌন্দর্যযান্থভৃতি ( বজ্ঞসেন )--তিনটি ভিন্ন রসকে 

রূপ দিবার জন্য তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতির অন্ুসীবন করা হইয়াছে। 
শ্যামা'র প্রধান তিনটি চরিজর ব্যতীত গৌণ আরও কয়টি চরিজ্ত 

আছে-__বন্ধু, কোটাল, প্রহরী প্রভৃতি । “শ্তামা”র চারিটি দৃশ্ঠ, স্বতগ্র গান 
১২টি; প্রত্যেকটি গানেই করুণরসের আবেদন স্থগ্রকটিত। 

নৃত্যনাট্যের মধ্যে যে চরম নাটকীয় পরিণতি (10181090 £১০002 ) 

সম্ভব, "শ্যামা তাহার স্ৃন্দর নিদর্শন আছে--তাহার মধ্যে 

একটি দ্বিতীয় দৃশ্যে বজ্জসেনের পশ্চাদ্ধাবন এবং উত্তীয়ের হত্যা, এবং 

চতুথ দৃশ্যে ব্রসেনের শ্যামাকে আঘাত-শ্যামার' করুণরসের মধ 

এগুলি যেন বীররসের অবতারণা । শেষ দৃশ্যে বজ্রসেনের বিদায় 
গ্রহণে করুণরসের চরম অভিব্যক্তি লাভ হইয়াছে । 

নৃত্যনাট্য চগ্ডালিকা : শ্বামী বিবেকানন্দ এবং মহাত্ম! গান্ধী 
গ্রবন্তিত অন্পৃশ্ঠতা বজ্জনের আন্দোলনই এই নৃত্যনাট্যের অনুপ্রেরণা 

দান করিয়াছে । নেপালী বৌদ্ধণাহিত্যের একটি গল্প ইহার আখ্যানাংশ | 

অপর নৃত্যনাট্য গুলি অপেক্ষ। ইহা গীতাংশে যথেষ্ট তুর্বল। চগালিকা"র 

নৃত্যগুলি মত্রিপুরী, কথাকলি পদ্ধতির সমাবেশে রচিত। . গীতি 
চয়নিকা রূপে এখানি বিশেষ স্খ্যাতি পাইবার যোগ্য হয় নাই। 

রবীন্রনাথের নুতনাটাগুলির বেশিষ্ট্য এই যে, সাধারণ 

নাটকের ন্যায় পাত্রপাত্রীগণের কখোঁপকথনের দ্বার! ভাবপ্রকাশ না! করিয়া 

দেহতঙ্গীর কৌশলে তাহার প্রকাশ করা হইয়াছে; অন্যান্য বিষয়ে 
নৃত্যনাট্যগ্ুলি গীতিনাট্যেরই আঙ্গিকের হুবহু অনুরূপ । 

গীতিনাট্যের ন্যায় এইগ্তলিতে অবশ্থ কাব্যাঙ্গের গান নাই, তাহার 
পরিবর্তে আছে নাট্যরসের অভিব্যক্তি । প্রাচীন বাংলার কথকতার 

পদ্ধতি এইগুলিতে অনুহ্থত হইয়াছে; কথকঠাকুরের সকল পাঠই 

স্থরলংষোগে আবৃত্ব হইত, নৃতানাট্যের অভিনয় নৃ্যসংঘোগে উদ্গীত 
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হয়। গীতিনাট্যগুলিতে ভাবপ্রকাশের প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে 

যেমন সর, এগুলির প্রধান অংশ গহণ করা উচিত ছিল তেমনি নৃত্যের, 

কিন্ত স্থরই নৃত্যনাট্যেও মুল উপজীবা হইয়! উঠিয়াছে। স্থর ব্যতীত 
কাব্যাংশে হীনতর গানগুলির সাহিত্যিক মুল্য নাই, কিন্ত 
নৃত্য ব্যতীত গানগুলির স্থর অপূর্বই রহিয়াছে । কাজেই ভবিষ্যৃতে 

নৃত্যনাটা কয়টিব নৃত্যাংশ বিশ্বৃত হইয়া গেলেও কেবল গানের রূপেই 

ইহাদের মূল্য ববীন্দ্র-গীতমঞ্চয়নে অক্ষয় হয়৷ থাকিবে। 
অমিজ্রাক্ষরী নৃত্যনাট্য গুলির স্তরপ্রধান গানের আবৃত্তি সুসঙ্গত নয়। 

কারণ, রবীন্দ্রনাথের অন্তান্ত গানের হায় এইগুলিকে বাণীপ্রধান বলা 

সম্ভব নয়; এমন কি এইগুলির কাব্যাংশও সুষ্টু নয়। 

শুধু তাই নয়, অূনক জায়গায় এমন গান আছে যাহাতে কাব্য 

ভাবের সম্পূর্ণ অভাব। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছত! অনেক গানের 

উপাদান হইয়াছে, তাহাতে নাটবীয়তার স্থট্টি হইলেও কাব্যাদশের 

মধ্যাদা রাখা হয় নাই ॥ যেমন-_ 

সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা, ঝা ঝা করে বোদ্দ,র, 
আন করাইভেছিলেম কুয়োতলায় মাঁমড়া বাছুরটিকে । 

নৃত্যনাট্যগুলি সম্পূণ্ই স্থরে বাধা হইলেও এইগুলিতে দুইটি 

পৃথক অংশ লক্ষিত হয়-৬কটি যথার্থ গান, কবিতার ভাষায় গাথা, 

অপরটি স্বরে কথোপকথন» কথোপকথন অংশগ্চলি গছ্েই রচিত। 

যেমন--'চিত্রা্গদা'য় চতুথ দৃশ্ষে চিত্রাঙ্গদা ও অজ্জুনের বাক্যবিনিময়, 

অথব] “শ্ামা'য় বজ্রসেন, একোটাল এবং শ্ামার পরিচয় প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ 

সাধারণ নাটকীয় ভঙ্গীর আলাপ; এই ধারার পৃর্ণাঙ্গতা লক্ষিত হয় 

“চগ্ডালিকা”দ, সেখানে বহু গানের অংশ গদ্যে রচিত এবং বনু গানে 

কাব্যহ্বলভ মিল ও অন্ুপ্রানকে একেবারে এড়ানে। হইয়াছে; 

যেমন-- 
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আমি ভয় করিনে মা, ভয় কবিনে। 

ভয় করি মা, পাছে সাহস যায় নেমে। 

পাছে নিজের আমি মূল্য ভুলি । 

এত বড়ো ম্পদ্ধী আমার, একি আশ্চর্ষ্য ৷ 

এই আশ্চধ্য সেই ঘটিয়েছে, 

তারে! বেশি ঘটবে না কি, 

আসবে না আমার পাশে 

বসবে না আধো আচলে? 

নুতানাটা গুলির আগাগোড়াই এই রকম মুক্তবন্ধ ছন্দ বা ঢ16৪ 

৬০7৪৪এ রচিত। লিপিকায় গদ্য কথিকাগুলিকেও তাহার 

স্ররদানের ইচ্ছা ছিল “কথনো কখনেো গগ্ভধ রচনায় স্থরসংযোগ 

করবার ইচ্ছ| হয়। লিপিক] কি গানে গাওয়া যায়না ভাবছ?” 

লিপিকায় সর না দিলেও গছ্ভ এবং মিলহীন কাব্যাংশে কবি অনেক 

গানই রচন। করিয়াছে যেমন-ধুসর জীবনের গোধূলিতে । মন 
মোর মেঘের সঙ্গী। আজি কোন সরে বাধিব দিন অবসানে। 

শাবণের পবনে আকুল বিষঞ্ন সন্ধায়। ওগো স্বপ্র্বরূপিণী প্রভৃতি 

উল্লেখনীয় £ তবে এ সব গানের ভাৰ কবিত্বরসঘন। 

চিত্রাঙ্গণার তৃতীয় দৃশ্যের প্রারগ্ডে গান গগ্ছন্দে। যেমন-__ 

একি দেখি! একে এল মোর দেহে পূর্ব ইতিহাস হারা! 

আমি কোন গত জনমের স্বপ্ন বিশ্বের অপরিচিত আমি 

আমি নহি রাজকন্যা চিত্রাঙগদা। 

আমি শুধু এক রাত্রে ফোটা অরণোর পিভৃমাতৃহীন ফুল। 

এক প্রভাতের শুধু পরমাযু তারপরে ধুলিশযা।, তারপরে ধরণীর 

চির অবহেলা-_-এইভাবে লিখিলেই যেন উচিত যনে হ্য়। 

নৃত্যনাট্যের গানে অপর একটি বৈশিষ্ট্য রবীন্ত্র সংগীতে বৈদিক 
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এবং বৌদ্ধ খস্্রের সংযোজন । এইগুলির মধ্যে নটীর পূজার কয়েকটি 
বৌদ্ধ পালি মন্ত্রের 'চগ্ডালিকা"য় পুনরাবৃত্তি কর। হুইয়াছে। 

চগ্ডালিকা' বৃত্যনাট্যে বৌদ্ধ পালি মন্ত্র আছে তিনটি-_ 

(১) যো সন্নিপিম্নো বরবোধিমূলে (ইমন ভূপালী )। 

(২) নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায় €( বেহাগ ) এবং 

(৩) বুদ্ধ স্হ্থদ্ধো করুণা মহাপ্রবে। (মিশ্র রামকেলি )। 

“চগ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে একটি মন্ত্রগানও আছে; গানটির ভঙ্গী 

আহিতুণ্ডিক বা বেধিয়াদের গানের অন্ুকরণ-__ 

“জাগেনি এখনে। জাগেনি রলাতলবাপিনী নাগিনী।” 

ণচগালিকা'র দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রারভে একটি পালিগাথার বঙ্গা্গবাদের 

আবৃত্তিও মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গীতে সম্পাছ্য__ 

ত্বর্ণবর্ণে সমুজ্জল নব চম্পাদলে 

বন্দিব শ্রীমুনীন্দ্রের পাদরপদ্মতলে | 
পুণ্যগন্ধে পূর্ণ বাু হোলো স্থগন্ধিত, 

পুষ্পমাল্য করি তার চরণ বন্দিত ॥ 

'নটার পৃজায়” শ্রীমতীর প্রথম বুদ্ধবন্দনাটি ভৈরবী রাগিণীতে গেয় -৮গ 

নমো বুদ্ধায় গুরবে নমে। ধর্মায় তারণে ॥" দ্বিতীয় অঙ্কের “নমো নমে। 

বুদ্ধো দিবাকরায়” বেহাগে এবং “নথি মে সরশং বরং" মিশ্ররামকেলিতে 

এবং তৃতীয় অঙ্কের “উত্তমঙ্গেব বন্দেহং পাদপং স্থবরুত্বমণ কাফি 

রাশিণীতে গেয়। “চিত্রাদার' শেষে তিনটি সংস্কৃত মন্ত্র এবং তাহার 

বাংলা অন্বাদ আছে; এইগুপি মঙ্গলাচরণ স্ুক্তির আবৃত্তি 

গীতাভিনয়ের মধুরেণ পরিসমাপ্তি 
0১) মা মিৎ কিল ত্বং বনাঃ শাখাং মধুমতীমিং | 
(২) থেমে গ্যাব। পৃথিবী সগ্ভঃ পর্যোতি ্বর্যঃ | 

(৩) অক্ষৌ নৌ মধুসংকাশে অনীকং নৌ লমঞ্জনম্। 



রবীন্দ্র-মঙ্গীতের রস 

সঙ্গীত কথা, স্বর ও ছন্দের সন্মিলনেই উৎপন্ন, তাহার সার্থকতা 

গায়কের গাহিবার এবং বিশেষ করিয়া শ্রোতার শুনিবার অধিকারের 

উপরই নির্ভর করিতেছে । ওন্তাদী গান অর্থাৎ যেখানে স্রেরই 

আধিপত্য, সেই গানের শ্রোতার সংখ্যা অল্প। এরুপদর খেয়াল-টংরি 
প্রভৃতি গান শুনিবার রসজ্ঞ এবং গাহিবার শিল্পী উভয়ই বিরল। এই 

সব গানের রস উপভোগের জন্য গাহিবার মতই সাধনার প্রয়োজন 

লোকসঙ্গীত অর্থাৎ কীর্তন-বাউল শ্রেণীর গান শুনিবার অধিকার 

গ্রামাঞ্চলে সাধারণতঃ সকলেরই অল্পবিস্তর আছে। এ সব গানে 

বিশেষজ্ঞের উপভোগ্য এমন কোন স্বরবৈচিজ্রয নাই। কীর্ভনের 
মহাজন পদাবলী স্থুর অবশ্থ উচ্চাঙ্গেরই ছিল, তাহ1ও গায়কের। বিশেষ 

এক ঢঙে তরল করিয়৷ লইয়াছেন। 

কবিতার চেয়ে এক হিসাবে সঙ্গীত সমুদ্ধ। কারণ, কবিতায় স্থরট। 

অন্তনিঠিভ নাও থাকিতে পারে । কাব্যের জন্য চাই রচয়িতা ও পাঠক; 

সঙ্গীতের জন্য চাই রচয়িতা, গায়ক এবং শ্রোতা । রচয়িতা] এবং গায়ক 

যদি এক ব্যত্বিই হ'ন, তবে তে৷ কবির কথায় “রসের গঙগ-যমুনা সংগম? | 

কিন্তু "আধুনিক বাংলা গান' নামধেয় কাব্য-সন্গীতের রস ওন্তাদ বা 
সমজদার কাহারও উপর বিশেষ নির্ভর করে না; বোধহয় পরিবেশের 

অর্থাৎ বিশিষ্ট সংস্কৃতির চ!হিদার উপরই ই্ণার সম্পূর্ণ গ্রভাব। বাংলা 

দেশের এই আধুনিক গান আমাদের সাঙ্গীতিক প্রগতির গতি রুদ্ধই 
করিতেছে! এই আধুনিক গান গড়িয়া উঠিয়াছে শোরীমিঞ্ার টগ্া 

ভঙ্গিমাকে আশ্রয় করিয়া। নিধুবাবু এবং প্রীধর কথকের হাতেই 



২5০৪ রবীন্দ্র-গীতি 

প্রথম হয় কান্যগীতির সৃষ্টি । কাব্যসঙ্গীতেও রস রহিয়াছে, তবে ইহা 

একটি বিশেষ ভাবাবেগে উচ্ছৃসিত। 

রবীন্দ্রনাথের গানের সেই বিশেষ রসটি তাহার গীতিকাব্যের, 

মাধ্যমেই প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার নিজন্ব আবেগানভূতিই স্যষ্টি 

করিয়াছে গীতিরলকে। অবশ্য তাহার কাব্যকলার অতিরিক্ত 

প্রভাব যেমন তাহার সঙ্গীতে, আমাদের মনও তেমনি পূর্ব হইতেই 

তৈরী ছিল। আসল সঙ্গীতে রাগরাগিণীর শান্ত্সম্মত রসব্ধপ যাহাই 

পরিকল্িত হোক, রবীন্দ্রনাথ তাহার কবিমনের আবেগের সহিত 

সামগরশ্য রাখিয়া ভাহার অভিনব রূপ দিয়াছেন । 

অন্গভৃতির প্রকাশ অর্থাৎ 9017117291)এর সঞ্চার বাংলাকাবা- 

গীতির বৈশিষ্টা । হিন্দুস্থানী গানে যাহাকে 'দরদ? বলে এই অনুভূতি 

অনেকটা সেই শেণীর | সঙ্গীতের নিজস্ব “রস” ভাষ|। হইতে নির্গত 

হয় না, রাগরাগিণীর লীলা হইতেই উদগত হয়। গায়কের ও আোতার 

উভয়ের মনই গীতিরসে অভিষিক্ত হইয়] উঠে । 

মনোভাবের বহিরঙ্গের আত্মপ্রকাশকে বৃত্তি” বলা হয়। সঙ্গীত 

কলায়ও কন্তকগ্লি বৃত্তি নিদিষ্ট আছে-__কাবাং গীতং তথ| নৃত্তং 

বত্তিহীনং ন শোভতে? | ললিতগীত্দের রদসধণরের উপযোগী “কৈশিকী 

বৃত্তি” শাস্ত ও মধুর রসের প্রকাশ করে। 

শীঅমিষনাথ সান্নাল বপিয়াছেন_- 

"বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্ধ মহাপ্রতৃর আবির্ভাব ও পদাবলী সমূহের 

প্রভাব সাধারণ ব্যক্তির বৃত্তিকে এরূপ আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, 

গায়কের কৈশিকী বৃত্তি অবলম্বন করাই যেন স্বাভাবিক বলে মনে হয়। 

ববীন্দ্রনাথের গানগুলি আগ্ঠোপাস্ত ঠকশিকীতে নিয়োজিত। বাকা 

এবং অঙ্গাভরণের স্কুমারতা।, গীতনৃত্ত বিষয়ে উল্লাদ ও শূঙ্গার রসে 

প্রাধান্য, এই তিনের সমাবেশ কৈশিকী বৃত্তি ।” 



রবীন্দ্রসঙ্গীতের রস ২০৫ 

এই বৃত্তির উপযোগিতায় সঙ্গীতের ব্যবহারিক দোষগুণ পরিলক্ষিত হয়। 

পণ্ডিতপ্রবর 4১000500108 সঙ্গীতের উপকারিতা সম্বন্ধে 

বলিয়াছেন_-+118515 69105 5৪01) 105১ 81195 ৫801) £016? 

০9০15 01929525,501021)5 6521: [91195 51010001165 0106 186 04 

001501 21 60০ 7125500. /50 1)21)06 006 15০ 06 21701613 

285 ৪001:20 01) [0০0%/21 0£ 01)5510, 17761005 20. 50176. 

কাব্য-সঙ্গীতের রস সম্বন্ধে প্রাচীন রসশাস্ত্র “রসতরঙ্গি ণী”তে ভাম্ুদত্ত 

বপিতেছেন-- শৃঙ্গার হাম্ত করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানকাঃ। 

বীভংসোদ্ভুত সংজ্ঞাশ্চ নাট্যে চাষ্টরসা: স্মৃতাঃ ॥ 

কোন রাগিণী কোন রপকে প্রকীশ করিবে, তাহার শান্স্রে বিধান 

দেওয়া আছে। এমন কি কোন স্বর কোন বসের উপযোগী তাহাও 

বল হইয়াছে--স-রী বীরেহ্ুতে বৌদ্রে ধো-বীভৎ্স ভয়ানকে । 
কাধেটী গ-নী তু করুণে হাস্ত শৃঙ্গারয়োম-পৌ ॥ 

রখীন্দ্র-সঙ্গীতে করুণরসেরই প্রাধান্ত। কবির কাব্যসঙ্গীতের 

রসের বেদন| অলৌকিক বেদনা; বাহৃজীবনের দেনন্দিন স্থুখছু:খের 

উর্ধে যে আনন্দঘন হৃদয়প্তি অনুভূত হয়, কবির স্থরের আবেদন 

তাহাতেই বসায়িত হইয়া আছে। তাহার কথায়-_ 

“দুখের নিবিড় উপলব্ধি আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় 

অস্মিতা-সুচক.*.ছুঃখ আমাদের স্পষ্ট করে তোলে আপনার কাছে, 

আপনাকে ঝাপসা করে দেয় না। গভীর ছুঃখ ভূমা, ট্রাজেডির 
মধ্যে সেই ভূম। আছে, সেই ভূমৈব স্থখম্।” 

“৬৬০ 20105 08£605 1706০81156 01১০ 08118 ড91)101) 036 

77090006 10595 0980] 00195010151655 608 13106 19620 01 

11)661)515. 

তাহার হরে অকারণেই আমাদের চোখে জল আসে। যাহা কিছু 



২৯৬ রবীন্দ-গীতি 

আমরা পাই নাই তাহার জন্য যেন আক্ষেপ জাগায়। সুখের মধ্যেও 
একট! অজানা অনম্থভূতপূর্ব দুঃখে প্রাণ উচাটন হইয়া উঠে 

যর্দি জল আসে আখি পাতে । একদিন যদি খেল] থেমে যায় মধুরাতে। 
একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ প্রাতে, তবু মনে রেখো ॥ 

ঘদি পড়িয়! মনে, ছল ছল জল নাই দেখা দেয় নয়ন কোণে। 

তবু মনে রেখো ॥ 

কবির সকল গানেই এই “মনে রাখার” করুণ আবেদনটি ধ্বনিত 

হইতেছে । রবী রাগিণীকে করুণ রসের সুর বলিয়া ধর] হয়, 

কিন্তু 'সঙ্গীত দামে'দরে" ভৈরবী'কে আনন্দ উৎসবের অঙ্গ বলিয়! নিদিষ্ট 

কর] হইয়াছিল । রবীন্দ্রনাথ ভৈরবীকে করুণরদের রাগিণী বলিয়াই 

গ্রহণ করিয়াছিলেন ;_যৌবনে একদিন কবি তাই বলিয়াছিলেন-__ 

"ওগো কে তুমি বসিয়৷ উদাস মূরতি বিষাদ-শাস্ত-শোভাতে । 
ওই ভরবী আর গেয়োনাকো এই প্রভাতে, 

মোর গৃহছাড়] এই পথিক পরাণ তরুণ হৃদয় লোভাতে ॥ 

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন গাহিয়াছিলেন এই “রবী” 1 তাহার 

এই রাগিশীটিই সর্বাপেক্ষা বেশি গানে ব্যবহাত ভ্ইয়াছে। কখনও 

তিনি বলিয়াছেন- “সানাইয়েতে ঠভরবী বাজাচ্ছিল, এমনি অতিরিক্ত 

মিষ্টি লাগছিল যে, সে আর কি বল্ব--আমার চোখের সামনেকার শুন্ত 
আকাশ এবং বাতাস পধ্যস্ত একট! অন্তনিরুদ্ধ ব্রন্দনের আবেগে 

স্ফীত হয়ে উঠেছিল, বড়ো কাতর কিন্ত বড়ে। সুন্দর |” কখনও তিনি 

অনুভব করিয়াছেন_-“ভৈরবী স্থরের মোচড়গুলো কানে এলে ঠিক যেন 

মনে হয় ঘর্ষণ-বেদনায় সমস্ত বিশবত্রদ্ধাণ্ডের মমস্থিল হতে একট গভীয় 

কাতর করুণ রাগিণী উচ্ছবুপিত হয়ে উঠছে।” 

নিশাবসানের গভীর দুঃখ ভোরের তরবীতে নিবিড় হইয়া ফুটিয়া 

উঠে, সকাল বেলাপন আলোয় বিদায় ব্যথা বাজিতে থাকে--(১) সকাল 



রবীন্দ্রসঙ্গীতের রস ২০৭ 

বেলার আলোয় বাজে । (২) হায় অতিথি এখনি কি হল। €৩) স্বপনে 

দৌহে ছি কিমোহে। (৪) মিলনরাতি পোহালো। €৫) ওকে 

বাধবি কেরে। (৬) আমার যাবার বেলা পিছু ডাকে প্রভৃতি 

গানে ভৈরবী এবং আশাবরীতে স্থরের বেদনা মূর্ত হইয়া ফুটিয়াছে। 

শেষ ৫বলাকার শেষের গানে সন্ধ্যার বেদনাও ভৈরবীতেই 

আসিয়াছে । 'মনযে বলে চিনি চিনি যে গন্ধ বয় এই সমীরে, 

গানে এই রসের বেদনাই-_গচিন্ততলে জাগিয়ে তোলে অশ্রজলের 

উরবীরে? ॥ “তুমি যেয়োন1] এখনি" গানে ইহাতেই আকুলতা ফুটিয়াছে। 

কর্ণ রলের অগ্ঠান্য রাগিণী আমাদের শাস্্মমতে- বিভাস, আলহিয়া, 

দ্বেবগিরি, ককুভ, যোশিয়। ও গান্ধার! ৰিভাসে আক্ষেপ ফুটাইয়াছেন 

কবি--“হৃদঘ্জের একুল ওকুল দুকুল ভেসে যায়'। জয়জয়ন্তী, সিন্ধু, 

দেশ রাগিণীও করুণ রসের প্রকাশ করে। নেরাশ্য প্রকাশ 

পাইয়াছে সিদ্ধুতেি_ 'ঘদি প্রেম দিলে না প্রাণে €(ঝাপতাল )। 

হতাশ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে জয়জয়স্তীতে 'জীবন যখন শুকায়ে যায়" । 

বিষাদ ফুটিয়াছে পিলুতে 'দিন যায়রে বিষাদে । আক্ষেপ প্রকাশ 

পাইয়াছে টোড়িতে 'রজনীর শেষ তারা" । যোগিয়া এবং বিভাসের 

মিএ স্থরে আজি শরত তপনে' গানেও বেদন। ফুটিয়াছে! কবি অশ্রু 

বিমজ্জন করিয়াছেন “তৈরবী'তে__ 

“আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে, 

কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল নয়নে ॥” 

বীর রসের রাগিণী শান্ত্রমতে-সিন্ধুড়ী, নট, মালব, শঙ্কর! ও 

পুরিয়! শঙ্কায় বীররণ উদ্দীপনার গান কবির অনেক আছে যেমন-_ 

“আর নহে আর নন্ন। আমি করিনে আর ভয়। 

আমার ঘুচলো বাধন, ফল্লো সাধন, হলো বাধন ক্ষয় ॥% 

১, এই রাগিণীতে 'জাগিতে হবে.রে € চৌতাল ) গানে দ্বণা! এবং 



২০৮ রবীন্দ্র-গীতি 

অভিশাপ প্রকাশ পাইয়াছে। সিন্ধুড়ায় 'না যেয়ো না কো” গানে আকুল 

আগ্রহ ফুটিয়াছে। 

হাস্যরসের গান আমাদের শান্্মতে নিয়জ্তরের ; হাস্যের ফেনিলতা 

জিনিসটি আমাদের সঙ্গীত প্রবাহ বর্জন করিতেই চায়। শাস্ত্রে অবশ্য 

এ রসের রাগিণী বলিয়। নির্দেশ করা হইয়াছে- ভৈরব, কল্যাণ, ভূপালি, 
গ্যাম, হাম্বীর, আড়ানা ও সাহানাকে। বহিরঙ্গের প্রকাশ 

বৈচিত্র্য তাহার সার্থকতা কবি অবশ্য শ্বীকার করিতেন না 

“যে সাহানার সুর অচঞ্চল ও গভীর, যাহাতে আমোদ 

আহলাদের উল্লাস নাই, তাহাই আমাদের বিবাহ উৎসবের 

রাগিণী।” তবে সে সঙ্গে কবি একথাও ম্মরণ করিয়াছেন-_ 

“নরনারীর মিলনের মধ্যে যে চিরকালীন বিশ্বতত্ব আছে সেইটিকে 

সেম্মরণ করাইতে থাকে, জীবজন্মের আদিতে যে দ্বতের সাধন! 

তাহারি বিরাট বেদনাটিকে ব্ক্কি বিশেষের বিবাহ-ঘটনার উপরে সে 

পরিব্যাপ্তধ করিয় দেয়। কবির বিবাহ-উৎসবে শান্ত শুচি পরিবেশ 

হ্টির জন্য রচিত গ্রায় সকল গানই সাহানায় রচিত । যেমন-- 

€১) শুভদিনে শুভক্ষণে €২) দুই হৃদয়ের নদী প্রভৃতি । বিবাহোতৎসবে 

লঘু চটুলতার স্থান আছে এ কথা তিনি মনে করিতেন না। 
বসস্তেন আগমনী গাহিবার জন্য তিনি 'সাহানা'কেই ব্যবহার 

করিয়াছেন “আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা বসন্তের মন্ত্রলিপি ।' 

কবি নানাভাবেই তাহার স্থরের মধ্য দিয়া বিশ্বরসকেই ফেনাইয়া 
তুলিবার ভার লইয়াছিলেন। তাহার কথায়_“এই জন্যই আমাদের 

রাগরাগিণীর রসটি সাধারণ বিশ্বরস। মেঘমল্লার বিশ্বের বর্ষা, 

বসন্ত বাহার বিশ্বের বসস্ত। মর্ত্যলোকের ছুঃখস্থখের অন্তহীন 

বৈচিত্র্যফে সে আমল দেয় না।” 

প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্াকে রূপে রসে বর্ণে ফুটাইয়া তোলাই 



রবীন্দ্র সঙ্গীতের রস ২০৯ 

তাহার সঙ্গীত সাধনার মূলমন্ত্র ছিল, তাই তিনি বলিয়। গিয়াছেন-_ 

“গান রচনায় আমি নিজে কী করেছি, কোন পথে গগছি গানের 

তত্ববিচারে তার দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা অনাবশ্তক। আমার চিত্তক্ষেত্রে 
বসস্তের হাওয়ায়, শাবণের জলধারায় মেঠে। ফুল ফোটে, বড়ো বড়ো 

বাগানওয়ালাদের কীত্তির সঙ্গে তার তুলনা কার না।” 

রবীন্দ্রনাথের গান তাহার দ্বাভাবিক রসসাধনা হইতেই উৎসারিত । 

কবির একশ্রেণীর গানের নাম দেওয়! হইয়াছে আনন্দ সঙ্গীত। 

চাপল্য এবং উল্লান অভিব্যক্ত হয় এ শ্রেণীর গানগুলির স্ুরে। 

কবি বলিতেছেন “এই বস্তলোককে খিরে একটি অদৃশ্য আনন্দ 

লোক আছে । সেই আনন্দলোকের সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগস্থৃত্র 

ন] থাকলে আমবা ত্রিশঙ্কুর মতো শৃন্তে থাকি।” বসম্ত-শরতের বন 

গানের স্বরে কবি আনন্দময় উচ্ছলতায় মে ষোগস্থত্র বহন করিয়াছেন। 

যেমন-__ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে €(পরজ বাহার )। ওরে 

আয়রে তবে মাতরে দবে (বাহার )। ওরে গৃহবাসী খোল্ দ্বার খোল্ 
€ বসন্ত ) প্রভৃতি। আনন্দ রয়েছে জাগি, আননধধ্বনি জাগাও 

গগনে প্রভৃতি গানে হাম্বীর রাগিণী গাভীব্যময় উল্লাপ ফুটাইয়াছে। 
মালকোষও গম্ভীর রসের -রাগিণী। "মালকোষের চৌতাল 

ঘখন শুনি তাতে কান্না হাসির সম্পর্ক দেখিনে, তাতে দেখি 

গীতিরপের গম্ভীরত1।” কবির নে ভাবের গান 'আনন্দধারা 

বহিছে ভূবনে' । 

ভৈরেশোকেও তিনি উত্সবের রাগিণীক্ধপে গ্রহণ করিয়া ছিলেন-- 

“আমাদেয় উত্সব দেবত| প্রতিদিনের নিদ্রা থেকে আজ এই 

উৎসবের দিনে আমাদের জাগিয়ে তোলবার জন্তে দ্বারে এসে 

ভার ভৈরব রাগিণীর প্রভাতী গান ধরেছেন ।” 

কিন্ত তিনি সে সঙ্গে ভৈগ্নোকে রুদ্র রসের গান বলিয়া গ্রহণ 



২১ রবীন্দ্র-গীতি 

করিতেও দ্বিধা-সঙ্কোচ বোধ করেন নাই! তাহার শেষ জীবনের প্রচণ্ড 

উদ্দীপনার গান--6ভরোতেই রচিত -_ 

“এ মহামানব আসে দিকে দ্রিকে রোমাঞ্চ লাগে 

মত্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে” । 
শৃঙ্গার রসের রাগিণী_কলিঙ্গড়া, পরজ, ললিত, কেদারা, থট, 

সোহিনী ও বাহার । সোহিনীতে রচিত গান কবির চাদ, হাসো, 

হাসো) শাস্পের মতান্পারে পরজ প্রেমের সম্তোগের গান। 

কিন্ত কবি পরজকে বিষাদের, বিরহের স্ুর বূপেই গ্রহণ করেন-_ 

“পরজ যেন অবসন্ন রাভিশেষের নিদ্রাবিহ্বলত1”-- 

“আজি পরজে বাজে বাশি, 

যেন হাদয়ে বহুদূরে আবেশ বিহ্বল স্থরে। 

বিকচ মল্লীমাল্যে তোমারে ম্মরিয়া রেখেছি ভরিয়া ডাল] ।, 

কালাংড়ায় প্রেমের মিনতি ফুটিয়াছে__ 

“আমি চাহিতে এনেছি শুধু একখানি মালা? । 

রবীন্ত্রনাথকে বর্ধার কবি বলা হয়। বরা বিরহেরই খতু--এই 
ঝতুর রাগিণী মল্লার। কবি তাহার অজশ্র ধ্ার গানেই মেঘদুতের 
সেই স্থুপুর চিরন্তন বিরহকে রূপায়িত করিয়াছেন মেঘেরই স্থবে। 

কৰির কথায় ''মেঘমল্লারে যখন বর্ধার গান চলে তখন তার মধ্যে না 

থাকে ঝরঝর বুদ্বির অনুকরণ, না থাকে ঘড় ঘড় বজের 

ডাক। তবু কোনে। বাশুববিলাসী তাকে অবাস্তব বলে নিন্দা 

করে না 1, 

মেঘমল্লারে ব্ধার গান, যেমন--'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে, 

“আবার এসেছে আধাঁঢ়, প্রভৃতি । মল্লার কবির স্থরে নানাভাবেই 

প্রাধান্য পাইয়াছে। বর্ধার গান ছাড় অন্য গানেও মল্লার যোজন। 

কর! হইয়াছে-_গ্ৰরব মম হরেছে? ; 'চলেছে ত্ররণী প্রসাদ-পবনে' 



রখীন্ সঙ্গীতের রস ২১১ 

গ্রভৃতি । উপাসনার গানেও মল্লারের সুর লাগানো হইয়াছে "নফল 

করো হে প্রভু আজি সমা" 'ছুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া? | 

মূলতান, পূরবী প্রভৃতি রাগিণীকে কবি গদাশ্যের সুর রূপেই 

ব্যবহার করিয়াছেন। মুলতানে কবির গান “আমার মন মানে না দিন 

রজনী” । কবির কথায়-_-“আবার তারা মুলতান বাজাচ্ছে মনটা 

বড়ই উদ্দাম করে দিয়েছে! পৃথিবীর এই সমস্ত সবুজ দৃশ্ঠের উপরে 

একটি অশ্রবাম্পের আবরণ টেনে দিয়েছে 1” 

পুরবী কবির মনে চিরকালই মোহ বিস্তার করিয়াছিল ; 
এ স্ুরটীকে তিনি কারুণ্যময় করিয়া রাখিয়াছেন, “যেন শুন্য গৃহচারিণী 
বিধবা সন্ধার অশ্রমোচন” ! কবির দিন ফুরাইয়া আগিতেছে-- 

“দেখে! নাকি হায়, বেল। চ"লে যায়- সারা হয়ে এলে। দিন, 

বাজে পূরবীর ছন্দে ববির শেষ রাগিণীর বী৭।” 

পূরবীর স্থরে দুঃখ ফুটিয়াছে--আমার গোধুলি লগন; সন্ধ্যা হল গো, 
ওম; আজি এ আনন্দ সন্ধা! প্রভৃতি গানে । 

“বেহাগ+ও কবির গানে উদাপিনী বিরহিণীর রূপ দিয়াছে; 

“দেখি তার বিরহী মুদ্তি বেহাগের তানে 
সকরুণ নত নয়ানে ।” 

তাই মনে হইতেছে কবির ভাষার “নৌকা খেকে বেহাল। যদ্ত্রে প্রথম 

পূরবী পরে বেহাগে আলাপ শোন! গেল-_সমস্থ স্থির নদী এবং স্তব্ধ 

আকাশ মানুষের হৃদয়ে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল; যেই পুরৰীর 

তান বেজে উঠল, অমনি অন্গভব করলুম এও এক আশ্চধ্য গভীর এবং 

অনীম সুন্দর ব্যাপার, এও এক পরম ্থষ্টি_-সম্ব্যার সমন্ত ইন্দ্রজালের 

সঙ্গে রাগিণী এমনি সহজে বিস্তীর্ণ হয়ে গেল, কোথাও কিছু ভঙ্গ হল 

ন1-_আমার সমস্ত বক্ষ:স্থল ভরে উঠল ।৮ 

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানের গতি ৰিলঘ্িত লয় এবং ভাব 



২১২ রবীন্দ্র-গীতি 

ওদাস্তময়। ফ্রুপদের রীতিতে স্ুপ্রসন্ন ভাগবতী গভীরতা তাহার বন্ধ 

গানেই প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্ত এ সকল গানের তাহার সম্পূর্ণ 
নিজন্ব বিষাদময় নিলিপ্ততা শেষ বয়সের বিশিষ্ট স্বর হইয়া 

উঠ্িয়াছিল। প্রতিটি স্থুরই আমাদের দৈনন্দিন দুঃখের বনু উর্ধে 

ভাবুলাকে লইয়া যায়--€১) ধীরে বন্ধু ধীরে। (২) আধার এলে! 

বলে। €৩) এখন আমায় সময় হইল। (৪) তুমি রবে নীরবে । (৫) 

সকরুণ বেণু বাঁজায়ে। €৬) আমারে করো তোমার বীণা । (৭) আমি 

তোমায় যত । (৮) কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে প্রভৃতি গান । 

মায়ের কোলে ঘুমপাড়ানি ছেলে-ভুলানে। ছড়া গানের দ্বারা শিশুদের 

গান শোনা সুর ভয়, একটানা আবেশময় শ্ুরবিহ্বলতা তাহাদের 

মন্তমুগ্ধ করিয়া রাখে । রবীন্ত্রনাথেরও শিশুমনের উপযোগী 'এক 

শ্রেণীর গান আছে; তাহা ছাড়া তাহার কোনো কোনো গানে 

বাংসলারসও ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবির খতুমঙ্গলের অধিকাংশ গান, 
বিশেষতঃ শরতের গানগুলিতে সহজ সারলা প্রকটিত। খণশোধ এবং 

শারদোৎ্সব গীতিনাট্যের বহিরঙ্গ কিশোরমনের উপযোগী করিয়াই 
রচিত ; সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়৷ প্ররূতির আনন্দ 

উত্সবে যোগদানের আমন্ত্রণ বতন করিয়াছে এছুইটি বূপকনাটা)। 

গগো সাওতালী ছেলে; এল ষে শীতের বেল!; বাদল ধার! 

হোল পারা; পৃবসাগরের পার হতে; দূরদেশী এ রাখাল ছেলে; 
তোমারি গেছে পালিছ ন্সেহে প্রভৃতি গান স্থর এবং ভাব অনুযায়ী 

ছোটদের জন্যই বিশেষ করিয়াই যেন রচিত। 

কবির একশ্রেণীর গানে অভিনয়ভঙ্গিমা সুষ্পষ্ট। এগুলিকে 

'লাট্য-সঙ্গীত' আখ্যা দেওয়া যায়। করির কথায় “সচরাচর কথার 

মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয়, সেখানেই আপনি 

কিছু-না-কিছু সর লাগিয়া যায়। বস্ততঃ রাগ, ছুঃখ, আনন্দ, বিল্ময় 
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আমতা কেবলমাত্র কথ! দিরা প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে সুর 

থাকে |” কবির গীতিনাটা ও নুত্যনাটে্যের অধিকাংশ গান এই 

অঙ্গের অন্তর্গত। 

এসব গানের সুরে হৃদয়াবেগের উখ্বান পতনে" ছায়াপাত 

হইয়াছে । যেমন--কেদ।রায় তিমির অব্ুঠনে' গানে বিন্বয় প্রকাশ 

কর] হইয়াছে “কে তুমি'র পুনরাবৃত্তির দ্বারা । “দে পড়ে দে আমায় 

তোরা” গানের “দে' শব্ের দ্বারা আগ্রহ, ক্লান্তি আমার ক্ষমা করে! গানে 

ক্ষমা করো” র সংযোগে ক্লান্তি প্রকাশিত হইয়াছে । নূপুর বেজে যায়? 

গানে নৃপুর বঙ্কার, “মম চিত্তে নিতি নৃত্যে গানে নৃত্যের ধ্বনি, 'ঝর 

ঝর ঝর, ঝর, ঝরে রঙের ঝর্ণা" গানে ঝর্ণার শব্দ ধ্বনিত হইয়াছে । 

তাহার বনু গানের একটি শব্দের উপর বার বার ['70001)7515 দিয়া 

সেই গানকে অভিনীতি প্রবণ কর] হইয়াছে ; যেমন-- (১) সব দিবি 

কে, সব দিবি পায়; আয় আয় আয়। (২) যেতে দাও গেল 

যারা, তুমি যেয়ো না তুমি যেয়ো না। (৩) নারে না, হবেনা 
তোর । €৪) রঙ লাগালে বনে বনে কে। ৫) হবে জয় হবে জয় 

প্রভৃতি গানের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়। 

গত শতাব্দীতে কষ্ণধন বন্দ্যেপাধ্যায় মহাশয় সঙ্গীতের রসের 

উদ্দীপনা সম্বন্ধে আক্ষেপ করিয়াছিলেন_-"স্থরকারগণ গানের সু 

বসাইবার সময় তাহার ভাবার্থের প্রতি কখনও মনোযোগ দেন নাঃ 

এবং রাগরাগিণীর অবলম্বন ভিন্ন গীতে সুরু বসাইবার প্রথা না 

থাকাতে, প্রায়ই গানে প্রয়োজনীয় রসের ঘখোচিত বিকাশ হয় না। 

২০০৭ আসল কথা এই যে, কলাবতী সংগীতরচগ়্িতাগণের মধ্যে 

তেমন প্রতিভাসঁপন্ন স্বর-কবি কেহ জন্মান নাই, ধিনি রাগরাগিণী 
ব্যতীত রস-ভাবপূর্ণ নৃতনতবর শ্বর যোজনা করিতে পারেন।” 

রবীন্দ্রনাথ তাহার গানে তাহাই সার্থক করিয়। তুলিয়াছেন ! 



রবীন্দ্রনাথের গীতিরীতি 

রবীন্দ্রনাথের গানের গাহিবার ভঙ্গীতেও একট বৈশিষ্ট্য আছে। 

তাহার গানের কথা, ভাব, সুর, গায়কের কঠন্বর সবার উপর আসন 

পাইয়াছে গীতিবীতি। তাহার গান গাওয়ার বিশিষ্ট ভঙ্গীতে 

রাগরাগিণী অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে । 

রাগরাগিণীর শাস্ত্ান্গত অভিব্যক্তিই যথার্থ সঙ্গীত নয়; ভাবের 

রসে তাহাকে স্বমধুর করিয়া তুলিতে হয়। তাহাছাড়া, যিনি গান 

গাহিবেন তিনিই যদি গানের সথরদাতা ন। হন তবে সঙ্গীত অঙ্গহীন 

হইতে বাধা । কবির নিজের কথায়__ 

“যে মানুষ গান বাধিবে আর যে মানুষ গাহিবে দুজনেই যদি 

স্থটিকর্তী হয় তবে তে! রসের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম । যে গান গাওয়া 

হইতেছে সেটা যে কেবল আবৃত্তি নয়, তাহা যে তখন তখনি জীবন 

উতম হইতে তাজা উঠিতেছে এটা অস্থভব করিলে শ্োতার আনন্দ 

অক্াস্ত অশ্লান হুইয়। থাকে । কিন্তু মুস্কিল এই যে, হুষ্টি করিবঃর 
ক্ষমতা জগতে বিরল। যাদের শক্তি আছে তারা গান বাধে আর 

যাদের শিক্ষা আছে তার গান গায়, মাধারণত ইহার! দুইজাতের 

মান্ধধ। দৈবাৎ ইহাদের জোড় মেলে কিন্তু প্রায় মেলে না।” 

গান একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ কোন একজনের অন্ুভূতির 

স্থকুমার প্রকাশ। কালক্রমে তাহার অপপ্রয়োগ সুরু হইয়াছিল। 
ভারতীয় উচ্চাজ সঙ্জীত ছিল মাত্র শ্রদ্ধার পাত্ড, উপভোগের আনন্দের 

বস্ত নয়। কবির কথায় “দেবতার চেয়ে পাগ্ডাকে যেমন ঢের বেশি 

খাতির করিতে হয়, তেমনি আসরের ওস্তাদের খাতির স্বয়ং পঙ্গীতকেও 
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যেন ছাড়াইয়] যায়।” তাহার চেয়ে লৌকিক সঙ্গীতের রসগ্রহণ ছিল 

অনেক তোজা। যে অন্তির স্বন্দর স্থ্রম্য প্রকাশে স্থরের 

সার্থকতা তাহ! ভারতীয় সঙ্গীতে নিয়মজাল ভেদ্র করিয়া তেমন 

মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিত না । গ্রামের বাউল, ভাটিয়ালী, পদাবলী গানের 

মধ্য দিয়াই ভাবলোকের সংস্পর্শ অনেকাংশে মিলিত। ভারতের বৈঠকী 

সঙ্গীতে অনুভূতির স্থুর বিদায় লইয়াছিল ওস্তাদের হুঙ্কারে; সঙ্গীতের 

স্থরের নয়, অস্থরের পালোয়ানী কালোয়াতীই আমাদের মজলিস 

গরম করিয়া রাখিয়াছিল। | 

অপর দিকে লৌকিক সঙ্গীত ছিল সকলের সব সময়ের সাথী । 

বাংলার প্রাণের আসল স্ুুরটা বড় বিষাদের, ৫বরাগ্যের উদ্দীপক । 

কৃষক চাষ করিতে করিতে গান গায় 'রাম্প্রসাদী” ; মাঝি নৌকা বাইতে 

বাইতে গায় “সারি; ভিখারী ভিক্ষা চাইতে আদিয়। গায় 'কীন্ত্ন' ; 

বৈরাগী গ্রাম্যপথে যাইতে যাইতে গায় “বাউল ; সবার স্থরই বৈরাগোর, 

নৈরাশ্থের । বাংলা গানই উদ্নাস ক্লান্ত সুরের গান। 

এই বৈরাগ্োের ভাবাম্ভৃতিই ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের সীমা ছাড়াইয়। 

বিশ্বলোকের রলানন্দে পরিণত হয়। কবি তাহার গানের ম্ধা দিয়! 

সে চেষ্টাই করিয়াছেন-_“আর্টের প্রধান আনন্দ বৈরাগ্যের আনন্দ; ত 

ব্যক্তিগত রাগদ্ধেষ হর্ধশেক থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে। সঙ্গীতে সেই 

মুক্তির রূপ দেখা গেছে ভৈ'রোতে, টোড়িতে, কল্যাণে, কানাড়ায়। 
আমাদের গান মুক্তির সেই উচ্চ শিখরে উঠতে পারুক ব1 ন। পারুক 
সেই দিকে ওঠবার চেষ্টা করে যেন।” বাংলার জাতীয় ধর্মানছগত 

টবরাগাভাবই স্বরে আত্মপ্রকাশ করিঘাছে। 

কবির স্থরজ্ঞত1 তাহার প্রতিভারই অঙ্গীভূত এবং তাহার স্থর 

সম্পূর্ণ তাহারই নিজন্ব, একথা কবি বারবারই শুনাইয়াছেন। তাহার 

গানকে কেহ যেন শান্বীয় শৃঙ্খথলের বন্ধনে না রাখেন। তীহার নান 
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সময়ের বছউক্তি হইতে বেশ মনে হয় সঙ্গীতের 10760979008] 

দিক তীহার প্রায় অজানাই ছিল। এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন-- 

“দিন্ুকে যখন আমর গান শেখাতুম তিনি হঠাৎ বলে উঠতেন এইখানে 
কোমল নিখাদ লেগেছে । আমি অবাক হয়ে বলতুম, তাই নাকি? 

ছেলেবেলায় দেখেছি আমাদের বাড়ীতে বড়ো বড়ে। গাইয়েদের 

আনাগোন।, শুনোছ অনেক গান কিন্তু শেখার মতো! করে কখনো গান 

শিখিনি | রবীন্দ্রনাথের গানের গীতিভঙ্গির পক্ষে সে ধরণের 

পরিবেশের প্রভাব কম নয়! 

বীরবল (প্রমথ চৌধুরী) কবির গানের আবাল্য শোতা, তিনিই 

প্রথম কবির গানের গায়নভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করেন। 
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৪ 1711)01 5010. 17115 ৮0102 00 06 1705 50101156. 10 

5৪23 2. [১095/21:001 601)01 ৮0106 01 630:8,0101091% 12106, 

[713 50512 ০01 511)6106 95 8150 10106 01612121000 0100 

01 001001510৮9 01900129115 6:2০ 001 110061081179016 
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রবীন্দ্রনাথের গীতি-রীতির বৈচিত্র্যময় যুগের স্থচন] হয় 'গীতাঞ্লি'র 

গানের সঙ্গে; এই সময় হইতে রবীন্ত্-সঙ্গীত তাহার স্থরের চাতুর্যের 
ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গীতি-কবিতার মাধুরধ্যলোকে মুক্তি লাভ করিয়াছে। 

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্পূর্ণ গানগুলির স্ত্টি এই যুগেই। 
রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের অধিকাংশ গানই অবশ্য স্রমধ্যাদায় 
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নিকষ্টতর ; গীতাগ্লির যুগ হইতেই কবি আর কোন একটি যাত্র 

ভারতীয় রাগরাগিণীর অনুসরণে গান রচনা করেন নাই। 

ভাহার সমস্ত গানেরই স্থর এই সময় হইতে নানা রাগরাগিণীর 

সংমিশ্রণে হ্ষ্ট। সে জন্যই পূর্বের ন্যায় কবি গানের লঙ্গে 
আর তাহার স্বর ও তালের নাম লিখিতেও চাহেন নাই। 

তাহার ফলে গানের রাগিণী সম্বদ্ধে গায়কদের মধ্যে মতভেদ হইতে 

বাধ্া। কবি মনে করিতেন এই স্থরগুলি তাহার নিজন্ব ্যষ্টি,_ 

প্রচলিত আদরের অন্নুহ্থত নয়। তাই বলি্সাছেন--“গানের কাগজে 

বাগরাগিণীর নাম নিদেশ নাথাকাই ভালো। নামের মধো তর্কের 

হেতু থাকে রূপের মদ্যে না। কোন রাগিণী গাওয়া হচ্ছে বোলবার 

কোন দরকার নেই। কী গাওয়া হচ্ছে সেইটেই মুখ্য কথা, কেনন৷ 
তার সত্যত| তার নিজের মধ্যেই চরম।” 

রবীন্দ্রনাথের গীতিরীতির অন্যতম কর্ণধার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

- বলিয়াছেন--“শৈলারোহণের সময় মোড় ফিরে অপ্রত্যাশিত 

প্র্ৃতিমাধুধ্য দেখে মনটা যেমন চমকে ওঠে, এও সেই 

রকম। কথাগুলে। ভালমাস্থষের মতো মগজের এক কোণে চুপ করে 

বসেছিল, সুর গুলো বৃতাচপল ভঙ্গীতে থিরে ঘিরে তাকে এমন একটা 

অপ্রত্যাশিত রূপদান করলে, যা দেখে রসিকচিত্ত বললে “বাঃ, এই 
রকমটিতে। ভাবিনি' । আমার মনে হয় কবি হয়তে। দিজেই জানেন 

না, কেমন ক'রে স্থ্রগুলো আপন গতিবেগের প্রেরণায় আপনি 

[)০০০01:৪61৮০ 1065181-গুলো৷ তৈরী করল, যার আরম্ভ নেই, শেষও 
নেই, যে স্থরট1 গড়ে উঠল সেট। কালোয়াতিও নয়, বাউলও নয়, তা 

সম্পূর্ণ খেয়ালী, জ্ঞানলন্ধ দুবিদপ্ধ বলবেন হেয়ালী |” 

স্বররচয়িত। স্থরই সুট্টি করিতেন স্থরের আবেশ মাত্র থাকিত 

গানে। কবি এবং সরকার যেখানে একজনই, মেখানে কেবল স্থরই 
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স্থষট হয় না, স্থরের নব নব প্রাণতরঙ্গ ও উন্মাদনাও জাগিয়া উঠে। 

রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাই স্থরলস্ত্রীর এই নিত্যনৃতন নৃপুর নিককণ: অবিরাম 
বাজিয়াছে । কত বিভিন্ন স্থরে কত বিভিন্ন নব নব শ্রেণীর সঙ্গীতের কত 

নব নব ভঙ্গী, কত রসের ধাবাই এই গানের প্রবাহে মিশিয়াছে। 

প্রেমসঙ্গীতে উঠিয়াছে প্রাণের গোপন মরম্বীণা ঝঙ্কারিয়া। 

ধর্মনঙ্গীতে অন্তরাত্ম! মাথা নত করিয়া পরম পুরুষকে প্রণাম 

জানাইয়াছে ; স্বদ্েশসঙ্গীতে উদাত্ত আহ্বানবাণী ধ্বনিত হইয়াছে) 

খতুসঙ্গীতের নানা পটে নটরাজের নৃত্যালীলা বিষ্বিত হইয়াছে । গ্রীষ্মে 
কঠোর তাপসের, বর্ষায় শ্যামল স্থন্দরের, শরতে শারদলক্ষমীর, হেমস্তে 

মাঠে মাঠে সোনার ফসলের ভালি হাতে বস্থমতীর, শীতে কুহেলিঘন 

ঘোমট1 ঢাক। বিরহিণী প্ররুতির এবং বসন্তে চিরকিশোরের মন্মবাণী 

রবীন্দ্রলঙ্গীতের গীতিবীতিকে অভিনব বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। 

বিদেশী স্থরশিল্পী ডক্টর £7)091] 83906 তাহার গীতিরীতির 

এই ভাবে ব্যাখ্য। দিয়াছেন-_ 
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রবীন্দ্রসঙ্গীতের ছল্দ_-কবির গানের নব ছন্দ বৈচিত্রা লইয়া 
ইতিপৃর্েই আলোচনা করিয়াছি, এখানে প্রাচীন রীতিতে তিনি 

কিকি বৈশিষ্ট্য সঞ্চার করিয়াছেন দেখা যাক,--৫১) সমস্ত গানেই তিনি 

বাণীর মধ্যাদ| রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সে জন্ত তাহার গানে ছন্দও 
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হইয়াছে ভাবাহ্গগামী । বহুগানেই একমাত্র শব্দের সুষ্পষ্ট উচ্চারণের উপর 
তাহার ছন্দ নির্ভর করিয়া আছে, যেমন-_নীল অঞ্জন ঘন পুঞুছায়ায় ; 

দেশ দেশ নন্দিত করি, জনগণমন অধিনায়ক, যাত্রী আমি ওরে। (২) 

আবার বহু গান আবৃত্তির আদর্শে গাহিলে রলভঙ্গ ঘটিতে পারে, যেমন-_- 

আধার অন্বরে; এ মালতী লত। দোলে প্রভৃতি । কবি বলেন “এই 

গানগুপি কবিতা নয় এগুপি গান। পাঠসভায় এদের স্থান নয়, গীত 

সভায় এদের আহ্বান; সঙ্গে স্বর না থাকলে এর। আলো-নেভ। প্রদীপের 

মতো 1৮ (৩) হিন্পীগানের অনুকরণে কবি যে সব রাগসঙ্গীত রচনা 

করেন, সেগুলিতে সবরের সঙ্গে প্রচলিত তালও বজায় রাখিয়াছেন। 

চৌতাল, ধামার্, সুরফাক্তা, মধ্যমান গ্রভৃতি উচ্চাঙ্গের তাল তীঙ্থার 

এ পকণপ গানে অনেক পাওয়া যায় । (৪) শেষজীবনে নিজস্ব রীতিতে 

গান রচনার সময় অধিকাংশ সহজ এবং লঘুছন্দই তিনি ব্যবহার 

করিতেন। দাদর! (৫ মাত্রা), কাফণ, একতাল1 €১২ মাক্স। ) এবং 

তেওড়। (৭ মাত্রা) তাহার এসময়ের বহুল গ্রচলিত ছন্দ। এ সমস্ত ছন্দেও 

প্রচলিত রীতির রূপান্তর করিয়! সম ওফ্াকের নাস! প্রকার বৈচিত্র সি 

করিয়াছেন। ষেমন_-কত ষে তুমি মনোহর; নিশীথ রাতের বাদল 
ধারা; শীতের বনে কোন সে কঠিন গ্রভৃতি গাঁন নিদর্শন । (৫) 
কথোপকথনের ভংগীতে চা০৪ ৮০156 বা গগ্যছন্দে এবং বিচিত্র আঙ্গিকে 

রচিত নানা প্রকার গানে তাহার ছন্দোবৈচিত্র্য অনন্য ; যেমন--হে নুতন 

দেখা দিক। আজি কোন স্বরেবাধিব দিন অবসান বেলারে। 

নৃত্যনাটাগ্ুলির অধিকাংশ গানই এই ধারার অন্ততুক্ত। 

কবি সব সময়ে গানে ছন্দে শৃঙ্খলা মানিয়াছেন, কিন্তু স্বেচ্ছাচার 

ক্বীকার করেন নাই । তাহার কথায়_-“তাল জিনিসট। সঙ্গীতের হিসাব 

বিভাগ । এর দরকার খুবই বেশি, সে কথা বলাই বাহুলা। কিন্ত 

দরকারের চেয়েও কড়ান্ধড়িটা যখন বড় হয় তখন দরকারটাই মাটি 
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হইতে থাকে । তবু আমাদের দেশে এই বাধাটিকে অত্যান্ত বড় করিতে 

হইয়াছে, কেননা মাঝারির হাতে কর্তৃত।” 

হিন্দুস্বাণী গানের ওত্তাদরা তাহাদের স্বরকৃতিত্ব প্রদর্শন 
কয়েন ছূর্ববল কাব্যছন্দের গানে ছন্দোহিল্লোল স্যটি করিয়া । সে গানের 

স্থরই সর্বন্ব ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করিয়। খাকে--পনদী যেমন আপনার পথ 

আপনি কাটিঘ্া যায় গানও তেমনি আপনার ছন্দ আপনি গড়িয়া 

গেলেই ভালো হয় । অধিকাংশ স্থলেই হিন্দীগানে কথায় কোন ছন্দ 

থাকেনা _সেই জন্যই ভালে। হিন্দিগানের তালের গতি বৈচিত্রা এমন 

অভাবিতপূর্ব ও স্থন্দর; সে ইচ্ছামতো হুন্ব দীর্দের সামঞ্জসা বিধান 

করিতে করিতে বিজয়ী সমাটের গুরুগম্তীর ভেরীধ্বনি সহকারে অগ্রসর 

হইতে থাকে । তাহাকে পূর্বকৃত বীধা ছন্দের মধ্য দিয়! 

চাঁলনা করিয়! লঙ্য়া গেলে তাহার বৈচিত্রা এবং গৌরবের হানি 

হইয়া থাকে ।” 

এ ভাবে সে কথা মানিয়া লইলেও তিনি তাভার গানের সর্বত্রই 

ছন্দের নিয়মপ্রথা শক্তভাবেই বাধিয়। দিয়াছেন। বে হিন্দিগানে তো 

কথার কোনই মূল্য নাই, সেখানে তাহার গানে কাব্যচ্ছন্দ রীতিমতো 
প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে । তাহার কথায় "হিন্দৃস্থানী গানে 

কথা এতই যৎসামান্য যে তাহাতে আমাদের চি্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে 

পারে না _-ননদিয়া গগরিয়া চুনরিয়া' আমরা কানে শ্বনিয়। যাই মাত্র ; 

কিন্ত সংগীতের সহম্্বাহিনী নিঝররিণী সেই সমস্ত কথাকে তুচ্ছ 

উপলথগ্ডের মতো! প্লাবিত করিয়া দিয়া আমাদের হৃদয়ে এক অপূর্বব 

সৌন্দধ্যবেগ, এক অনিবচনীয় আকুলতার আন্দোলন সঞ্চার 
করিঘা দেয়।” রবীন্দ্রনাথের গানে কথার মূল্য অশেষ, সুর ছন্দ 

সবই তাহার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এমন কি তিনি বহু কবিতায় স্থুর 

সবোক্গন করিয়া কাব্যচ্ছনাকেই বজায় রাখিয়াছেন। 
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পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় সংগীতের একটি বিচিত্র ভেদ আছে-- 

৬৬ 1)216 25 %7 59:00 0810510 51019791017)61)05 000 01066167706 

11) %0101706 ৮710) 21 21665190101) 01 0006 118 01061 00 01586 

[1015 1121702 9000051)116729 01) 11)0191) 50136156615 006 

21270 01102 2130 [10%015] 01010921008, 01015 5012) 2111725 

81919151100 000010 10009107061)007 210 90101)16]027805 06 

01665101000 11) ৬ 011110)6 06 601) ভ101) 81) 81067961015 02 01001,৮ 

বিদেশীর কাণে আমাদের গানে তালের বৈশিষ্টা স্পষ্ট না হইলেও 

ভারতীয় সংগীতে তাহাই বৈচিত্র্য সঞ্চার করে। 

কবি “সঙ্গীতের মুক্তিতে যে সকল নব ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছিলেন; 

হিন্দুস্থানী রীতির ওস্তাদরা তাহার সমর্থনতো। করেন নাই-ই; উপরস্ধ 
তাহার! প্রতিবাদই জানাইয়াছেন। তাহাদের মতে এভাবে রবীন্জনাথ 

সঙ্গীতের অমধ্যাদাই করিয়া গিয়াছেন ; শুধু তাই নয়, তাহার ফলেই 

বাংলাদেশের সাঙ্গীতিক প্রগতি রুদ্ধ হুইয়! গিয়াছে । তাহার! 

বলেন-- 800 দ০1)112 32169]1 1706190015 [0805 60017010008 

ঢ:0961655 00100151101) £610108 01 [২9101001081 8500) 1515 

82502008]  81)0 ০0100191]:101196101811577 0080০ 1795 

[8088০ 10619 2006190950 95 £0090  81)0 16510910360 

0002 000£1555 ০06 0716 [0051581 01)0161)0 11) 7321769] [0৮ 

৪ 15890 04 52915. 09186 01 0116 £129.0256 17015-00120619010178 

06000851090] 1179 01)10 ড71)101) 08105 1621]% 00 72 2508101151160 

00:00 1015 01161015055 210 69585 01 £011510, 15 0191 

0০9০015.2170 100031021 71)5101)00 9120 101)5106 216 517701193 0101725, 

070 ড71)101) 10950 06 0112 0£65210 26021016510 13207591 

00851081 ০010700516101) 15 108560..701103 021901) 11750015 
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[১0965 13 ৭016 2.5 1001510 ড/17101) 17 15616 15 217 255010 

71009951610. বনের পথে পথে বাজিছে বায়ে- নৃপুর রুণুঝুনু 

কাহার পায়ে'--70)552 50755 212 106 00 16 90106 0116 1601066ন. 

10216 15100 11)%176 11) 01095510581 50025, 006১ [01156 10০ 1228. 

85.07:056 ৮0111) ৮7101)00017001510. (01028 51715), 

রবীন্দ্রনাথের গান প্রধানত: প্রুপদ ভঙ্গীর ; যদিও তাঁহার খেয়াল, 

ঠংরি, টগ্না জাতীয় গানও আছে। কিন্তু ফ্ুপদ'ই প্রধানতঃ তাহার 

গীতি-রীতি। গ্রুপদ সঙ্গীতে প্রধানত: দুইটি ভাগ, আস্থামী এবং 

অন্তর]। গানের প্রথম দুইটি কলিতেই সাধারণতঃ মুলভাবটি ব্যক্ত হয়, 
সম্পূর্ণ গানটির অস্তে এবং সেই সঙ্গে প্রতি খপ্ডাংশের শেষে প্রথম 
ছুইটি অথব! তাহাদের যে কোন একটি কলি বারে বারে উদ্গীত হয়। 

ক$ন্বর প্রথমে ধীরে ধীরে ব্যক্ত হইতে থাকে, তাহার পর ক্রমেই স্তর 

ক্রুত স্পন্দিত হয়। শেষের কলিটির স্থর প্রথম কলি ছুইটিবই অনুরূপ । 

অন্তরার রূপ বিভ্ভিন্ন প্রকার £ এখানে ক উচ্চ গ্রামে উঠে. সর 

তীব্র হইয়া আসে && 2196 52001776550 13810121) | গানের শেষের 

দিকে স্বর কোসল হইতে থাকে, ধ্বনির সরলতা সম্পাদিত হয় এবং 

স্থুর আস্থায়ীকে অনুসরণ করে। গানের অন্য ছুইটি ভাগ, সঞ্চারী 

এবং আভোগ, যথাক্রমে আস্থায়ী এবং অন্তরায় অশ্পরূত হইয়াছে 

সঞ্চারী রবীন্দ্রপঙ্গীতের তৃতীয় অংশ, এখানে সবরের গাস্ভীর্ধ্য বিশেষ 

রূপ লক্ষণীয়। সঞ্চারী, অস্তর। এবং আভোগের মধো আস্থায়ী সবরের 

বৈচিত্র্য আনে । পাশ্চাতা সঙ্গীতের 27091505  ( %/17101) 001765 11) 

০০৮০০ ৮০ 00101. 1005 20001)05), তাহার অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ 

তাহার সঞ্চারীর বাবহার করিয়াছেন । 

রবীন্দ্রপঙগীতের উৎকর্ষ নির্ভর করে শ্রোতুগণের মানসিক 

প্রকৃতি ও রসগ্রহণের অধিকারের উপর। কোনো গান যখন 
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আমরা শুনি, তাহার সুর, কঠম্বর, ছন্দ, বাণী কোন একটি স্বতস্ত্রভাবে 
আমাদের মুগ্ধ করে না। এই সবের সমন্বয়ে, সঙ্গীতের নিজন্ব যে 

আবেদন অর্থাৎ 'গীতিরস' তাহাই আমাদের অন্তর উল্লসিত কবে। 

সঙ্সীতের এই হ্ৃদয়ভাব প্রকাশের উপর প্রধানতঃ তাহার 

মর্যাদা] নিভর করিতেছে । তাহার গান অতি নিভৃত মনের 

সাধনার গান, এখানে গামক এবং আতা এই ছুইজনের বাহিরে 

আর কাহারও অস্তিত্ব নাই, যেন গায়নের প্রাণের গোপন কথাটি 

গানে রূপ পাইয়াছে। 

প্রসিদ্ধ সুরঠবজ্ঞানিক ৪001৩ বলিয়াছেন--[0 15 10109581916 

00 10700 9০৮18 20 0025 810 11000 10125 ৪.৭ 

18%/5, 10100: 10195 9) 185 009 100015105 9৪16 

1)001011/ 10001৩ 0032 18152 0009110 00101) 910 098.0)0010৬ 

00 01015 5৬০০০ ০1110 ০0? 1)090016. 1010০ 07155 0৫ 

9108155101০ 61:০2 1901 01:00000৫ 0 50106 901)61:21)06 

0০ 01১2 10165 0 010 0316215 0121095. 1112 120775109] 70115 

011739০0009 ০1)১ 1102910, 051)0011), 1145 001), 1901 €0 91691 

0 1091)গ 00106] 81620 101010291) 00101995615) ৬০1০ 1801 

01090101090 705 50100 09561৮81800 00 0106 10195 2780 1255 0£ 

00001051110, [২0125 00170762105 139 [0০ 0092198160 [0 

66199300199, 10101) 1001105002০ 51510 06 0110952 180 

৪11:6905 5০০. ৬৬10) 006 10610 06 0081 66515500106 /1721) 

0176 ৮99৮ 1:25101) 0? 12)0510 11] 200651 70560912 ০01: 

19101), 2 ৮711102৬৮০1 12001120090 11990010021) 

৪1 10016.) 

রবীক্্রনাথও তাহার গানে সব লময়ে 0155510 সঙ্গীতের 
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অনুশীলন করেন নাই ; কিন্তু যেখানে করেন নাই, দেইখানেই নৃতনতর 
ক্ষতি করিয়াছেন । . 

রবীন্দ্রপঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য তাহার কলির পুনরাবৃত্তি এবং স্থরের 

£8810105র উপরই অনেকট। নির্ভর করিতেছে । হিন্দী রাগসম্ীতে 

স্বরবিহার গায়নর৷ স্বেচ্ছামত করিতে পারেন, লোকসঙ্গীতে গায়ক 

প্রয়োজনমত এবং মনোমত সুর স্যষ্টি করিয়া লইতে পাবেন। 

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যন্ত্র সঙ্গীত বা অকে্টার গতিকেই গায়করা 

অনুসরণ করেন। রবীন্দ্রনাথের গানের মতন কোথাও কথা ও 

স্ছরের নিবিড় বন্ধন নাই, তাহার গানে গায়কের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে 

অপহরণ করা তইয়।ছে। 

বাংলাদেশের দুইজন সঙ্গীত-সমালোচক তাহার গীতি- 

রীতির ছুইটি বিশিষ্ট ভঙ্গী প্রবর্তন করিবার প্রস্তাব করেন, 
কবি উভয় রীতিতেই আপত্তি জানাইয়াছেন। শ্রীদিলীপ কুমার রায় 

চাহিয়াছিলেন তাহার গানের স্থরবিহারের অধিকার । কবি বলেন 

“এতে যে গুণী ছাড়া পায় তাও মানি । আমার অনেক গান আছে 

যাতে গুণী এ রকম ছাড়। পেতে পারেন অনেকথানি। আমার 

আপত্তি এখানে মূলরীতি নিয়ে নয়, তার প্রয়োগ নিয়ে।” 

শ্রধৃঙ্জটিপ্রলাদ মুখোপাধ্যায় চাহিয়াছিলেন তাহার গানে গায়কের 
স্থেচ্ছামতো স্থরযোজনা করিয়া গাহিবার অধিকার । এ্রদ্রিলীপ কুমারও 

কবির কাছে অন্ুপ্ূপ আপসেদন করেন। কবি বলেন- “এমন অবস্থায় 

সহজ মীমাংসা! এই যে, যে ব্যক্তি গান রচনা করেছে তার স্থুরটিকে 

বহাল রাখা । কবির কাব্য সন্বপ্ধেও এই রীতি প্রচলিত, চিত্রকরের 

চিত্র সম্বপত্ধেও। রচনা যে করে রচিত পদার্থের দায়িত্ব একমাজ্জ তারই, 
তার সংশোধন বা উতকষসাধনের দায়িত্ব যদি আর কেউ নেয় 
তা হলে কলাজগতে অরাজকতা ঘটে ।” 
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ধৃক্জটিপ্রদাদ কবির মতকে নিধিচারে স্বীকার করিয়া ল'ন, কিন্ধ 
দিলীপকুমার মনে করেন--“বাংলা গানে ৪ গায়ক হবেন স্ুরনষ্টা, যদিও 

হিন্দৃস্থ'নী গায়কের মতন নিরস্কুণ হয়ে নয়-ভাবসঙ্গতি রক্ষা করে। 

রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই ভূলটিই করেছিলেন ষধন তিনি চেয়েছিলেন 

তাঁর গানের কাঠামোকে অনড় অচল করতে, গ!য়ককে হুকুম করেছিলেন 

সরকারের তাবেদার হতে। এই জন্তে তাঁর গানের ভবিষাৎ 

আমি উজ্জল মনে করি ন1।” 

দিলীপকুমারের কথা খুব অযৌক্তিক নয় মোটেই! তিনি 

কবির অন্গমতি লইয়া একমমরে তাহাকে নিজস্ব ঢঙে তানাদির 

ব্যবহার সহ তোমার বীণা আমার মনোমাঝে' (মিশ্র তিলোক 

কামোদ-ধেহাগ ; ঝাপতাল ) এবং “হে ক্ষণিকের অতিথি, 

(টভরবী, $ংরি) গাহিয়! শুনাইয়াছিলেন । ববীন্দনাথ তখন আপত্তি তে। 

করেনই নাই, বরং দিলীপকুমারের প্রচেষ্টার অন্ুমোদনই করেন, 

“তার যে কোনও গানে অপরে স্বরচিত ম্বরসংযোজন করে গাওয়া সম্পর্কে 

তার পূর্ধবমতের পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ এখন তার মত এই যে, তার 

গানে কেউ সম্পূর্ণ নৃত্তন স্বর দিয়ে গাইলে সেটা অঙ্গচিত হয় না।” 
কিন্ত কবির এ শ্বীকৃতির সঙ্গে গভীর দুঃখ জড়াইয়া আছে, এক 

সময়ে তিনিই বলিয়াছিলেন--“তুমি কি ৰল্্তে চাও যে আমার গান 
যার যেমন ইচ্ছা! সে তেমনি ভাবে গাইবে? আমার গানের বিকার 

প্রতিদিন আমি এত শুনেছি যে আমারও ভয় হয়েছে যে আমার 

গানকে তার স্বকীয় রসে প্রতিষ্ঠিত রাগা হয়ত সম্ভব হবেনা। গান 

নানা লোকের কঠের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলেই গায়কের নিজের 

দোষগুণের বিশেষত্ব গানকে নিয়তই কিছু না কিছু রূপান্তরিত না ক'রেই 

পারে না। গানের বেশগাতে তাকে রপিক হোক অরপিক হোক 

সকলেই আপন ইচ্ছা মত উলট্ পালট্ করতে লহঙ্গে পারে ধলেই 
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তার উপরে, বেশী দরদ থাক] চাই। নিজের গানের বিকৃতি নিয়ে 

প্রতিদিন ছুঃখ পেয়েছি বলেই মে ছুঃখকে চিরস্থায়ী করতে 
ইচ্ছা করে না।» 

তিনি অবশ্টা নিজেও জানিতেন তাহার গান কালক্রমে ব্যবসায়ের 

পণ্য হইয়া বিকৃত হইতে থ।কিবে এবং অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় তাহার 

জীবৎকালেই তাহা স্থরু হইয়াছিল। সৌম্য্্রনাথ বলেন-_ 

“কবির মৃত্যুর পর থেকে তার গান নিয়ে যে সুরমেধ যজ্ঞ চলেছে 

তা' দেখে বিশ্মিত ও মম্মাহত হওয়া ছাড়! উপায় নেই। ঢঙের 

কথা না হয় বাদই দিলুম.'--.. 1” রবীন্দ্রনাথের অন্ুবিগণের 

এ সম্বন্ধে পূবেই সচেতন হওয়। উচিত ছিল। 

গান অপেক্ষা গামকের সম্মান আজ বাংলাদেশে অসঙ্গত ভাবেই 

ৰাড়িয়া গিয়াছে; তাহার ফলে শিল্পকলার সৌন্দধ্যের দিকে যথাযথ 

নজর আর কেহই দেন না। আধুনিক সঙ্গীত-সমালৌচকদের অনেকেই 
এ বিষয়ে আক্ষেপও করিয়াছেন । শ্রঅমিয়নাথ সান্যাল বলিয়াছেন-_- 

"সভ] ও রঙ্গমঞ্চের পশ্চাতেষে ব্যক্তিটি জীবনযাপন করছে, তার 

সঙ্গে শিল্পসমালোচনার কোনও সম্বপ্ধ নেই এবং সভায় ও রঙ্গমঞ্ধে 

যিনি সংগীত পরিবেশন করছেন সেই ব্যক্তির অবতাঁরণ সম্ভব হয়েছে 

একমাঞ্জ সঙ্গীত সংঘটনার কারণে । অতএব তার কৃতিত্বই একমাত্র 

আদর্শ হতে পারে এবং সমালোচনার বিষরতুক্ত হ'তে পারে, তার 

ব্যক্তিগত জীবন কখনও শিল্পপক্ষে আদর্শ হ'তে পারে নাব৷ 

সমালোচনার বিষয়ীতৃত হতে পারে না 1৮ 

রবান্দ্র-ভক্ত সমালোচকর1 কবির গানের স্থুরের অপরিবন্তনীয়তাকে 

(1819165 ) অক্ষুণ্ন রাখিতে লচেষ্ট, কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর যুগের 

সর্বশ্রেষ্ঠ স্থরজ্রষ্টা এবং রসবেভ। শ্রদিনলীপকুমার রায় কেবল মে কারণেই 

এ.স্রের স্থাস্িত্ব এবং অ্রেষ্ত্ব হ্বীকার করেন না-_"আমাদের. গানের 
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যার। রূপকার ( 06000106[) তার! স্থরকাঁরকে (00928009561) , 

এতটুকু লঙ্ঘন করলেও, পান থেকে চুনটি খসালেও মহতী বিনষ্টি। 
আমি চাই যে অস্তত একশ্রেণীর বাংলাগান থাকবে যাতে সুরকার 

শিল্পীকে এ স্বাধীনত। দেবেন, কেন না এ মূলনীতিটি সত্যে প্রতিষ্ঠিত 
না হলে ওস্তাদী গানে এখনো রসিক হৃদয় রপিয়ে উঠত না।', 

কবি বলেন--“তোমার একথা আমিও ম্বীকার করিষে 

স্থুরকারের স্থুর বজায় রেখেও এক্প্রেশনে কমবেশী স্বাধীনত। চাইবার 

এক্িয়ার গায়কের আছে । কেবল প্রতিভা অন্রসারে কম ও বেশির 

মধ্যে তকাৎ আছে একথাটি তূলোনা। প্রতিভাবানকে যে স্বাধীনতা দেব 

অকুঠে, গড়পড়তা গায়ক ততখানি স্বাধীনতা! চাইলে না করুতেই হবে 1" 

ববীন্-সঙ্গীত দরদের (96101700170) জন্যই অপূর্বব ! একই গান 

ওন্তাদ গাহিলেন, তাহার পর সেই সুর, ছন্দ ও কথাই অন্যজন গাহিলেন, 

কিন্ত তেমনটি হইল না। তাহার কারণ তাহার কে দরদের অভাব । 

গানের মর্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাতে প্রাণম্পনদন স্যতি করিয়া 

রসোতীর্ণভা করার নামই "দরদ । এই “দরদ'টির অভাবে কবির 

গান সম্পূর্ণ ব্যর্থ! কেবল রসগর্ত বাণীর জন্য নয়, গায়কের অন্তরে 
কবির প্রতি অশীম শ্রদ্ধার জন্য এই দরদের সষ্টি। এই শ্রদ্ধা অন্ধ ভক্তি 

নয়, নামের মোহ নয়, তাহার কাবা, সাহিত্য, জীবনদর্শনের 

রনগ্রহণ করিলে, তাঁহার জীবনাদর্শ এবং মনোমাধুধ্যের সঙ্গে স্থপরিচিত 
হইলে তাহার গানের প্রতি স্বপ্ত:ঃই 'এই শ্রদ্ধার উদ্ভব হইবে। 

তাহার নিজের কথায়-_-“ওস্তাদীর চেয়ে বড়ো একটা জিনিষ 

আছে, সেটা হচ্ছে দরদ। সেটা বাইরের জিনিষ নয়, ভিত্তরের 

জিনিষফ। বাইরের জিনিষের পরিমাপ আছে, আদর্শ ধ'রে সেটা 

সঙ্মঙ্ধে গাড়ি পাল্লার বিচার চলে। তার চেয়ে বড়ো! ষেটা লেটাকে 

কোনো বাইরের আদর্শে মাপ] চলে না) সেটা হ'ল লহদয়হদয়বেদ্য.।” 
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গায়কের কে যেমন দরদ দরকার, শ্রোতাদের সে রকম 

রসগ্রহণের ক্ষমতা চাই । রসিক শ্রোতার দায়িত্বের কথায় তিনি 
বলিতেন--“এই কবি ও রমিক একই জাতের মানুষ। তফাতের 

মধ্যে এই যে, একজনের আছে সুরের প্রাণ ও কান, আর একজনের 

আছে স্বরের প্রাণ ও গল]11” 

রবীন্দ্রনাথের গানকে অবলম্বন করিয়'ই বাংলাদেশে সাঙ্গীতিক 

'রেনেন।, আসিয়াছে । তবে ছুঃখের কথা সে প্রগতি এখন অবনতির 

দিকেই, তাহার গানের বিরতি ঘটিতেছে আধুনিক গানের স্থুর- 

স্বেচ্ছাচারিতায় অবিরতই!। কৰি নিজেও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন 

--“গানবাজনার সঙ্গষ্ধে কালের যে বদল হইয়াছে তার প্রধান লক্ষণ 

এই যে, আগে যেখানে সঙ্গীত ছিল রাজা, এখন সেখানে গান 

হইয়াছে সর্দার। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ গান শুনিবার জন্যই 

এখনকার লোকের আগ্রহ, রাগরাগিণীর জন্য নয়। সেই সকল 

বিশেষ গানের জন্কই গ্রামাফোনের কাটুতি। যুবক মহলে গাথকের 
আদর £স গান জানে বলিয়া, সে ওস্তাদ বলিয়া নয় ।” 

সতাকার দরদী সমজদার, শোতার অভাবে সঙ্ীতস্যিধারা 

আজ রুদ্ধপ্রায়। রেডিওর অনায়াসগম্য আসরের কল্যাণে গায়কদের 

সথরশিক্ষা আজ অসম্পূর্ণ। “কেন ন1, শুনিধারও গ্রত্তিভা থাকা 
চাই কেবল শুনাইবার নয়।” কবির স্ুরস্থতি এই শ্রেণীর ভক্তজনের 

স্বতিবাদের ছার! অভিনন্দিত হইলেও, এককালে তিনি রসিকগোষ্ঠীরও 

সাক্ষাৎ পাইয়াঞ্িলেন। তিনি বলিয়াছেন,_- “সঙ্গীতের অলঙ্কার 

শান্তবোধ অন্তত: ধনিসমাজে প্রচলিত ছিল। ঠিক কোন্থানে 
স্থর ব। তালের কঙটুকু ব্খলন হচ্ছে, সেট] তার] অনেকেই জানতেন, সেই 

দিকে কান রেখেই তারা গান শুন্তেন। বাধা আদশের সঙ্গে 
তালমানলয় সম্পূর্ণ মিলেচে দেখলেই তারা পুলকিত হ'য়ে উঠ তেন। 

২০০০ ভি 280585২- 
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রাগিণীর যে-সব জায়গায় দুরূহ গ্রন্থি, সেইখানটাতে যে-সব গাইযে 
অনায়াসে সন্কট পার হয়ে যেত তারাই বরমাল্য গেত।" 

গানের মধ্য দিয়াই কবি নানাভাবে সুরের সঙ্গে তাহার অস্তরাত্মার 

নিবিড় সংযোগ অন্থভব করিয়াছেন এবং গভীর হ্ৃদয়াবেদন প্রকাশ 

করিয়াছেন। কখনও তিনি বিম্মিত হইয়াছেন-_ 
আমার আপন গান আমার অগোচরে 

নিয়ে যায় ভাসায় স্বপ্নের পারে ॥ 

কথন ব1 গভীর দুঃখে আক্ষেপ করিয়াছেন-- 

“আমার কঠ হতে গান কে নিল, নিল ভুলায়ে ? 

স্বর ভূলিবার জন্য ক্ষম! প্রার্থনাও করিয়াছেন-- 

স্থর ভূলে যেই ঘুরে বেড়াই কেবল কাজে, 
বুকে বাজে তোমার চোখের ভৎসনা ষে॥ 

আবার আশ্বাস পাইয়াছেন__ 
কঠে নিলেম গান, আমার শেষ পারানির কড়ি। 

একলা ঘাটে রইব না গো! পড়ি ॥ 

কথন ব1] আশা করিয়াছেন-__ 

আপন গানের টানে তোমার বন্ধন যাক্ ট্রে 

রুদ্ধবাণীর অন্ধকারে কাদন জেগে উঠে ॥ 

এই ভূবনকে চিনিতে হইলে, তাহার বূপ-রম-গদ্ধ-বর্ণের আম্মার 

গ্রহণ করিতে হইলে আমাদের গানের মধ্য 'দিয়াই প্রবেশ করিতে 

হইবে, এই ছিল তাহার বিশ্বাস 

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভূবনখানি 

তখন তারে চিনি, আমি তখন তারে জানি ॥। 
০ 
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গাহিবার প্রথার বৈশিষ্ট্ে রবীন্দ্রনাথের গান অভিনব স্বাতন্ত্যলাভ 
করিয়াছ। গান তো গাহিবার জন্যই রচিত হয়, স্বকঠে উদশীত 

হইয়াই ভাহার সার্থকতা; আবৃত্তি করিয়া, কবিতার সুরে পড়িয়া 

তাহার মধাদ| দেওয়া সম্ভব নয়। কবিকে সেজন্য মাঝে মাঝে 

সতর্কতার বাণী প্রচার করিতে হইত £ “একথা মনে রাখা কর্তব্য যে, 

এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই স্থর ভাষাকে বহু দূর অতিক্রম করে 
থাকে, এই কারণে স্থরের সঙ্গ নাপেলে এর বাক্য 'এবং ছন্দ পঙ্গু 

হয়ে থাকে । কাব্া-আবৃত্তির আদশে এই শ্রেণীর রচনা বিচাধ্য 

নয়। যে পাখীর প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় তার 
অপটুতা৷ অনেক সময় হান্যকর বোধ হয়।» 

হিন্স্বানী সঙ্গীতের মূল রীতিনীতির লঙ্ঘন ন! করিয়াও বাংলা 
গানে যে স্বাতন্রা আন| যায়, কৰি তাহ] দেখাইয়াছেন। হিন্দুস্থানী 

মঙ্গীতের অচলায়ভনের মধ্যে এ যেন “অসংখ্য বন্ধন মাঝে স্থর মুক্তির 

স্বাদ লার্ত করিপ। তাহার মতে_-“বাংলায় নৃত্তন যুগের গানের সাষ্ট 

হোতে থাকবে ভাষায় স্বরে মিলিয়ে। সেই স্থরকে খব করলে চল্বে 

না। তার গৌরব কথার গৌরবের চেয়ে হীন হবে না। সংসারে 

স্রী-পুরুষের সমান অধিকারে দাম্পত্যের যে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ ঘটে, 

বাংল] সঙ্গীতে তাই হওয়! চাই। এই মিলন সাধনে ঞবপদ্ধতির 

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সহায়তা আমাদের নিতে হবে আর অনিন্দনীয় 

কাব্যমহিমা তাকে দীপ্তিশালী করবে !” হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে 
খনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলে তাহার গান পরিবেশন করা যায় না। 
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গান রচন! করার সময় তাহাকে তবে সব সময়ে স্মরণ রাখিতে 

হষ্টয্াছে ষে এ গানের শ্রোতা তাহারই কাব্যের স্থপরিচিত দরদী 

পাঠকরাই। তাহার] তাহাকে কবি বলিয়াই জানে, ওস্তাদ বলিয়া 

নয়; তাহার কাছে তাহারা সেই গানই শুনিতে চাহে, যাহাতে 

তাহার নিজের কবি-পরিচয় রহিয়াছে । 

হিন্ুস্থানী সঙ্গীতকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন অন্ুকরণের জন্য নয়, 

তাহার গানের এশবধ্য বৃদ্ধির অভিলাষে। কবির ভাষায়_-“হিন্দৃস্থানী 

সঙ্গীতকে আমর! শিখব পাওয়ার জন্যে, ওক্তাদী করবার জন্যে নয়। 

বাংলা গানে হিন্ুস্থানী বিধি বিশুদ্ধভাবে মিল্চে না দেখে পণ্ডিতের 

যখন বলেন সঙ্গীতের অপকর্ষ ঘটেছে, তখন তার! পণ্ডিতি 

স্পর্দ! করেন, সেই স্পর্ধা সব চেয়ে দারুণ ।” 

অতএব কবি গানে বৈয়াকরণ প্রাধান্য দিতে অস্বীকার করিলেন । 

কবি নিধিচাবে হিন্দস্থানী সঙ্গীতের অন্করণ এক বয়সে যথেষ্টই 

করিয়াছেন। এই শ্রেণীর ভাঙ্গা গানগুলিকে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী 

“অন্ব-রবীন্ধ্-সঙ্গীত' আখ্য। দেবার পক্ষপাতী । এ বয়সে গ্রুপদ গানগুলি 

তাহার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের স্বন্দর নিদর্শন হইলেও এসব গানে সেজন্য 

তাহার কৃতিত্ব অল্প, ক্রমে গ্ুপদভঙ্গী তাহার গানের অঙ্গে অঙ্গে 

মিশিয়। গেল । 

কবির স্বীকারোক্তি--আমার আদি যুগের রচিত গানে হিন্দস্থানী 

ধ্রুব পদ্ধতির রাগরাগিণীর সাক্ষীদল অতি বিশুদ্ধ গ্রমাণসহ 

অপেক্ষা করে আছে । সেই সঙ্গীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি ।” 

এগুগি প্ররুতপক্ষে হিন্দীভাষায় রচিত ঞ্ুপদের অনুকরণ 

মাত্র, কাজেই অচুকৃত গানের গীতিরীতি বাঁ গায়নী বৈশিষ্টযগুলি 

অনেকেই বাবহার করিয়া থাকেন। হিন্দী ধ্ুপদের অচপরণে 

মীড়, গমক এবং পুনরাবৃত্তি অত্যধিক বিস্তার করিয়া . এবং 



২৩২ রবীন্দ্র-গীতি 

অন্ুরুত গানের নিয়মে প্রচুর তান এবং বাটের সহায়তায় 

এসব গানকে ওস্তাদী গানের পধ্যায় লইয়া যাওয়াও চলে। তবে 

তাহার ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সমগ্রত! ক্ষু্ন হইবে। 

তাহা! ছাড়া কবির নিজস্ব গীতিরীতি ব্যাহত হওয়ায় গানগুলি 

শ্রুতিকটু শোনায়! কবি বাল্য বয়স হইতেই ফ্রুপদ গানেরই 

পক্ষপাতী ছিলেন-__ 

“আমর! বাল্যকাল থেকে ঞ্রপদগান শুনতে অভ্যস্ত, তার 

আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মধাদা বক্ষা করে।” 

এই গঞ্পদেও কবি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । 107. 4১17010 
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একই গান একই ঢঙে একই ভাবে চিরকাল গাওয়া হইলে তাহার 

বৈচিত্র থাকে না। তবে এ শ্রেণীর রক্ষণশীলভারও একদিকে 

সার্থকতা আছে। কবির ভাষায়--"তার। একাস্ত অবিকৃতভাবে 

প্রাচীন ধারাকে অনুসরণ ক'রে চলেন এইটেই তাদের গবের বিষয়। 

এইরকম রক্ষকতার যুল্য আছে। সমাজ সেই মূল্য তাদের যদি 

না দেয় তবে তাদের প্রতিও অন্যায় করে, নিজেরও ক্ষতি ঘটায়।” 

প্রথম আমলে অর্থাৎ ব্রঙ্গনঙ্গীতরচনার সময় হিন্দুস্তানী গানের 

অনুসরণে রাগরাগিণীর যথেষ্ট নৈপুণ্য তিনি পূর্বেই প্রক্কাশ করিতে 
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স্বর করেন, কিন্ত তাহাতে সুরদক্ষত৷ যথেই থাকিলেও, তাহার কৃতিত্ব 

নাই, বৈচিজ্র্যই বা কোথায়? 

পরে কবি স্থরের মুক্তি খুঁজিয়া পাইলেন, তাঁহাকে অন্থের সঙ্গে 

মিলনের সুযোগ দিলেনঃ কবিমনের সঙ্গে শিল্পিঘনের নিবিড় সহযোগ 

নষ্ট হইল নৃতনতর স্থবের গান। এখন হইতে তাহার গানে আর 
কোনো এক রাগিণীর একাধিপত্য রহিল ন], তাই রদমের আনন্দে 

রূপের উপলব্ধিই গান প্রকাশ করিতে চাহিল, বিজ্ঞানের দক্ষতাকে 

সাধ্যপক্ষে সংবরণ করিল। কিন্তু শ্রুতির মাধুধ্য এবং মৃচ্ছনার 

কলতরঙ্গই গানকে রম্যতর করিয়া রাখিল। 

সঙ্গীতকলার রসপরিব্শেনের অনুশাসন করিবার জন্য সঙ্গীত 

শাস্ত্াদির রচনা । প্রাচীন বৈদিক যুগের নারদ, ভরত, মতঙ্গ, হনুমন 

প্রভাতি মুনিগণের নিদ্দেশিত স্থবশাস্ত্র পাওয়া যায়। 

এতিহাসিক যুগে বাংলাদেশেই এই শ্রেণীর শাস্্ প্রথম রচিত 

হয় সেনরাজাদের আমলে । বল্লাল সেনের সভাগায়ক পণ্ডিত 

লোচনদাসের 'বরাগতরঙ্গিণী এবং 'রাগসংগীত-সংগ্রহ* আজ পধ্যস্ত 

ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতম প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত। 

লোচনদাস রাগ শ্রেণীকে দুইটি ভাগ করিয়াছিলেন-_ দ্বাদশটি 
আদি বা 'জনক" রাগ এবং ৮৬টি মিশ্র বা 'জন্ত' বাগ । 

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে শাঙ্গদেব 'সঙ্গীভরত্বাকর' 

রচনা করেন। তাহার টাকাকার কলিনাথ শাঙ্গদেবের মতকে 

উত্তরভারতে প্রচার করিলেন। 

ষোড়শ শতাব্দীর শাস্ত্রগ্রণেত! পুগুরীক বিঠল ছিলেন সামসময়িক 

গুণী তানসেন এবং গোপাল নায়কের স্থপরিচিত। তাহার গ্রন্থ 

'সদ্রাগচন্দ্রোদয়” “'রাগমালা” ও 'রাগমপ্ররীঃ। বাম অমাত্য রচন! করেন 

দক্ষিণীরীতির 'ম্বরমেলকলা নিধি? । 



২৩৪ রবীন্দ্র-গীতি 

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয় শ্রীনিবাস পণ্ডিতের 'রাগতত্ববিরোধ'। 

সোমনাথ পণ্ডিতের “রাগবিরোধ'; অহ্বোবলের্ “সঙ্গীত পারিজাত'। 

শেষোক্ত প্রস্থের পারপী ভাষায় অনুবাদ হয়। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিকানীরের রাজা অনুপসিংহের সভাগায়ক 

ভাবভট্ট রচনা করেন 'অনৃপসঙ্গীত বিলাস*। 'হৃদয়-কৌতুক” এবং 
'হৃদয়-প্রকাশ”ও সম্ভবত: তাহারই রচন]1। 

মুললমান শাস্ত্বিদদের রচিত গ্রন্থের মধ্যে স্বপ্রসিদ্ধ মহম্মদ 

রেজার 'নাগমাত উল্ অস্কী'। এই সমস্ত সঙ্গীতশাত্বই চিরকাল 
ভারতীয় সঙ্গীতের বিধিবিধানের নির্দেশ দিয়! আসিতেছে । 

কবি অবশ্য এ সকল অনুশাসন ঠিক মতো মানিতে চাহিতেন না! 

তাহার উক্তি--“মহাদেব নারদ এবং ভরত মুনিতে যিলিয়া পরামর্শ 

করিয়া যদি আমাদের সঙ্গীতকে এমন চুড়ান্ত উৎকর্ষ দিয়া থাকেন যে 

আমরা তাকে কেবলমাত্র মানিতেই পারি, স্থষ্টি করিতে না পারি 

তবে এই ক্থুসম্পূর্ণতার দ্বারাই সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ নষ্ট হইয়াছে 

বলিতে হইবে ।” | 

ওন্তাদী গানের আলাপের অন্ত নাই, রাগরূপও সীমার বাধনে 

বদ্ধ। কবি বলিতেন--4&াঢ 15 05৬21 27 17171000 

906 ৪12৮9150102, [ঢফ101516070 এবর গর্ব তার অপরিমিত 

বহুলত্বে, ২২৪০1901097 এর গৌরব তার পরিপূর্ণ এক্যে। সেই এঁক্যে 

থামা বলে একট! পদার্থ আছে, চলার চেয়ে তার কম মূল্য নয়। 

সে থাম! অত্যন্ত জরুরী । ওস্তাদী গানে সেই জরুরী নেই, সে কেন 

যে কখনোই থামে তার কোনো অনিবাধ্য কারণ দেখিনে।” 
কবি তাহার গানের প্রচারের দায়িত্ব কখনও নিজে গ্রহণ করেন 

নাই। প্রথম বয়দে ছিল জ্যোতিরিক্ত্রনাথের হাতে প্রচারের ভার ; মধ্য 

বয়সে পরিবেষণের ভার ছিল দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত । তাহার মৃত্যুর 
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পর কবির গীতিগ্রচারের আর কোনো স্থুব্যবস্থাই রহিল না। 

কবি বলিয়াছেন-_ 

“এই আশ্রমকে আনন্নিকেতন করবার জন্তু তরুলতার 

শ্বাম শোভা যেমন দরকার, তেমনি প্রয়োজন ছিল সঙ্গীতের উৎসবের । 

সেই আনন্দ উপচারসংগ্রহের প্রচেষ্টার 'প্রধান সহায় ছিলেন দিনেজ্ু | 

আমি যে সময় এখানে এসেছিলেম তখন আমি ছিলেম ক্লাস্ত, 

আমার বয়ম তখন অধিক হয়েছে, প্রথমে যা পেরেছি, শেষে তাও 

পারিনি । আমার কবি প্রকৃতিতে আমি যে দান করেছি, সেই 

দানের বাহন ছিলেন শ্রামান দিনেন্দ্র |” 

রবীন্দ্রনাথ যেন মৃত্যুশধ্যায় উইলের দ্বারা তাহার সব গানকেই 
ভ্তদেরই দান করিয়া গিয়াছেন--“যারা খেটে খায় তাদের পক্ষে 

কালোয়াতি গান হয়ে উঠে না, তাদের পক্ষে ওস্তাদের মত গল 

সাধথা শক্ত সেই জন্য আমার গান ব্যবসায়ীদের বাইবে থাকাই 

ভালো। গান হবে যারা আশেপাশে থাকে যাতে “তার! খুসী হয়, 

তাদের আনন্দের জন্তেই আমার সব গান, বাইরের হাততালি পাবার 

জন্ত নয়। আমার গান যদি শিখতে চাও, নিরালায় স্বগত গলা 

ছেড়ে গাবে! আমার আকাজ্কার দৌড় এই পর্য্যন্ত 1৮ 

অতুলগ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত প্রভৃতি সরকারের বহু গান 
স্থরমধ্যাদায় রবীন্ত্রমলীত অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের হইলেও তাহাদের গানকে 

অবলম্বন করিয়া কোনে। বিশিষ্ট গীতিরীতি গঠিত হয় নাই। হয়ত 
সে কারণেই তাহাদের গান জনপ্রিয়তা লাভ করিল না। তাহ। ছাড়া 

কবির গানের পরিবেশনে এবং প্রচারে যে ভাৰে সুশৃঙ্খলা অবলম্বন 

করা হইয়াছে, তাহাদের গানের মে সৌভাগ্য লাভ হয় নাই। 

রবীন্দ্রনাথের গানের গীতিরীতির অবিকল অনুকরণ বজায় রাখা 

হইয়াছে 'আধুনিক বাংলা-গানে। কিন্তু এ মকল গান ভাবের 
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অগভীরতা এবং স্থয়ের তরলতার জন্য মোটেই স্থায়িত্ব পাইতেছে না। 

সিনেমার চটুল সর এবং লঘুভার কথাই ক্রমে বাংলাগানের একমান্ত 
অবলম্বন হইয়৷ উঠিয়াছে। | 

রবীন্দ্রসঙ্গীত জনপ্রিয়তা অঞ্জন করিয়াছে তাহার স্বর অপেক্ষা 

যাসী-সঙ্জার জন্যই, একথা আগেই বলা হইয়াছে । কবি নিজেও 

তাহার গানের কথাকে স্থরের উপর বসাতে চাহিয়াছেন। তবু গান 

তো কবিতা নয়, শুধু আবৃত্তি করিলেই বা চলিবে কেন? 

কবির কোনো কোনো গান অবশ্য প্রায় কাব্যাবৃত্তির পধ্যায়েও 

হ্থরকে লইয়া গিয়াছে; এ সমভ্ত গানে সবরের অংশ প্রায় 

নাই বলিলেই চলে। এ শ্রেণীর গানের সংখ্যা অল্প নয়, তাহাদের মধ 

মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা হইল-_-(১) দুঃখের বরষায় চক্ষের 

জল। (২) ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী। (৩) কোথা! বাইরে 

দুরে যায়রে উড়ে । (৪) প্রাণ চায়, চক্ষু নাচায়। (৫) আলি শ্রাবণ ঘন 

গহন মোহে । (৬) এ শুধু অলসমায়া প্রভৃতি । এ সমস্ত গানের কোনে! 

ংশ ফিরিয়া গাহিবার প্রয়োজন হয় না; প্রথম হইতে শেষ 

পর্াস্ত একটানে পুনরাবৃত্তি না করিয়াই গাওয়া যায়। | 

অবশ্য কথার ভাবধার! রক্ষা করিয়া গাঁওয়াই রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রধান 

গীতিবৈশিষ্ট্য, কিস্ত সেই সঙ্গে সে ভাবধারা রক্ষা করিতে হইবে স্থুবের 

সঙ্গে সাম্তস্য রাখিয়া । রবীন্-সঙ্গীতের স্বরলিপি ছাড়া তাহার একটি 

৪8170919150 গীতি-গ্রণালী খাড়। করা উচিত 7--স্জেন্য এই কয়টি 

পদ্ধতি অবলম্বন কর] চলে £ 

(১) প্রচলিত অলঙক্করণ-রীতির অনুসরণ--রবীন্তরনাথের প্রায় 
লমস্ত গানই গ্রুপদ-খেয়াল-ঠুংরি-টপ্পা-বাউল-কীর্ভন-বিলিতিভঙ্গী 
প্রভৃতি কোনো-না-কোনো শ্রেণীর মধ্যে গণ্য । প্রত্যেক শ্রেণীর 

গানেরই পরিবেশন বৈশিষ্ট্য আছে, রবীন্দ্রনাথের গানেরও যথাযোগ্য 
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স্থানে সেগুলি বজায় রাখা উচিত। কবি শাস্বীয় বিধি বিধান একবারে 

কখনও অস্বীকার করিতেন না। তাহার কথায়_-“সঙ্গীতে আমি 

নিম্মভাবে আধুনিক, অর্থাৎ জাত বাঁচিয়ে আচার মেনে চলিনে 

কিন্ত একেবারেই ঠাঁট বজায় না রাখি যদ্দি, তবে সেট। পাগলামি 

হয়ে ধ্াড়ায়।” অবশ্য কবি অনেক স্থলে নিজেই নিয়মের ব্যতিক্রম 

করিয়! গিয়াছেন যেমন, তাহার নিজন্ব রীতির কীতনে আরবের 

বাবহার নাই। রবীন্দ্রনাথের আধুনিক সমস্ত গানেই কীর্তনের শান্ত 

পবিত্রতা বিবাজ করিতেছে। 

বাউলের ধুয়াও তাহার গানে নাই। বাউলের সহজ ন্থরটি 

একশ্রেণীর প্রায় সমস্ত গানেই অল্পবিস্তর আপিয়া পড়িয়াছে. কীতনের সঙ্গে 

সংমিশিত হইয়াছে, রাগসঙ্ীত্ডের উপর প্রভাব সম্পাতও করিয়াছে। 

বিশিই ভঙ্গীর টগ্লাই তাহার শেষ বয়সের গানের রীতি হইয়া 

উঠিয়াছিল। টগ্সাভঙ্গিমার গানে পৃথক পৃথক ছুইটি তুকে বিশিষ্ট 

ধরণের স্বরক্ষেপণ এবং স্ুরবিস্তার করা হয়। রবীক্রনাথ প্রথম বয়ে 

গ্রাচলিত রীতিতে টগ্পা রচনা করিতেন, পরে গিটকিরি, মুড়কিবহুল 

তান কমাইয়া নিজন্ব ভঙ্গীর টগ্লা স্থট্টি করিলেন। 

কাবানঙ্গীতের ধারায় কবি রাগনপ্পীতের অচ্গশাসন নিমমভাষে 

ভাঙ্গিয়াছেন। গানে চিরাচপ্লিত “পকড়” (রাগিণী চিহ্ন ) দেখিয়া 

আর কেহ সুর নির্দেশ করিতে পারিবে না'। ধেহাগ আর ভৈরবী 

কবির প্রিগ্ন রাগিণী_-এ ছুটি বাগিণীর স্বর তিনি অগ্যান্ত বু গানেই 

নিধিচারে বাবহার করিয়াছেন । 

(২) গানের সাবলীল গতিকে বজায় রাখা_-গান সুরু করিলে 
প্রথম হইতে শেষ পধ্যস্ত একই বেগে বা 20)০-তে গাহিতে হয়; 

গানের মধ্যে অযথা বিরাম গ্রহণ অথবা! অন্য কোনে ভাবে বিলম্বের 

দ্বার! রসের সধারকে মন্দীভূত করা উচিত নয়। একট। 1%160159171081 



২৩৮ রবীন্্র-গীতি 

ৰা যাস্ত্রিক গতিতে গানকে গাহিয়া চলা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য । 

[00105159610 বা সুরবিতার করিয়! রবীন্দ্র সঙ্গীতকে ভাবাক্রাস্ত 

না করাই উচিত। আধথা কুটতানের ব্যবহার অনেকেই তাহার 
গানে করিয়া থাকেন, তাহাতে গানের কথার রীতিমতো রসভঙ্গ ঘটে । 

৩১) কষ্ট সৌকুমার্য্য_রবীন্্নাথের অধিকাংশ গানের 
রসোত্বীর্ণতা নির্ভর করে কণ্ঠের উপরই | তাহার প্রায় সকল 

গানই কোমলতার অভিছ্যোতক, তাই কোমল কণ্ঠেরই উপযোগী । 

অবশ্যু উদ্দীপনাময় গানগুলি এবং সমবেত কের উপযোগী গানগুলি 
পৌরুষব্যগুক স্বরেই মানায় ভালো । মনে হয় পুরুষের কের অপেক্ষা 

বামাকঠেই রবীন্দ্-সঙ্গীত মধুরতর শোনায়! রবীন্দ্রনাথের নিজের 
কস্বর ৪ অনেকট। বামাকথস্বরের মতই ছিল! 

শ্রীধৃঙ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই বিষয়ে বলেন-_“রবীন্দ্রসঙ্গীতের 
গায়নপদ্ধতিতে কণ্ঠের মহজ উদ্রাত্ত ব্যবহার বরাবরই কিছু কম। 

এখন আরে কমে আস্ছে। **দোষটি কিন্তু সহজেই কাটানো 

ষায়। উপায়_-তানপুরার সাহায্যে বছর ছুই কঠম্বরের সাধনা । আ.-ম্বর 
যতদিন ন। কে বাস। বাধছে অথাৎ স্থিত হচ্ছে ততক্ষণ রবীন্দ্রসঙ্গীত 
মুখস্থ করা উচিত নয়।” | 

(9) বাচন ভঙ্গীর স্বাভাবিকতা-_গানে স্বাভাবিক কথা বলার 

ভঙ্গীকে যতদূর সম্ভব গ্রহণ করার প্রয়োজন। আমরা যে 
ভঙ্গীতে আলাপ করি, গানের কথাগুলিকেও মে ভাবেই উচ্চারণ করা! 

উচিত। কথাকে আড়ষ্টতায় দুষ্ট অথবা ন্তাকা মিতে পুষ্ট করিলে রসভঙ্গ 

হইবে ! তবে এ কথাও স্মরণ রাখার প্রয়োজন যে. শিল্পী গান গাহিতেই 

বসিয়াছে, কথ। বলিবাঁর অন্ত নয়; লীলায়িত করিয়া স্থকুমার করিম! 

কথাগুপিকে বলিলে গানের একটি বিশেষ আবেদনের সঞ্চার হয়। 

রবীন্দ্রনাথের নি্জস্ব কখ। বলিবার ভঙ্গী এবং তাহার কণ্ঠমাধুর্ধ্যকে যুদ্ধ 



রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পরিবেশন-পদ্ধতি ২৩৯ 

গায়ক অজ্ঞাতদারেও অন্ুক্কত ক'রে তবে নিশ্চয় অগ্তায় হইবে না। 
(€) অনুভূতির রম্যতা__রবীন্দ্রনাথের গান অস্ভূতির গান ! 

গানের মর্্স্পশী কথার সঙ্গে তাহার উপযোগী স্থুর ইন্দ্রিয়কে বাহা 

জগৎ হইতে বহু দুরে স্বপ্লালোকে লইয়া যায়। এই অন্ভূতি যতক্ষণ 
না গায়কের অন্তরে সঞ্চারিত এবং শ্রোতার অন্তরে উদ্বুদ্ধ হয় ততক্ষণ 

গানের রস সার্থকতা লাভ করিবে ন! এই অনুভূতি গীত্তিকৌশল- 

সঞ্রাত নয়, কাব্য মাধুর্য সঞ্জাত। কবির নিজের কথার়--“আমি যদি 

ওস্তাদের কাছে গান শিক্ষা করে দক্ষতার সঙ্গে সেই সকল দুরূহ গানের 

আলাপ করতে পারতুম তাতে নিশ্চয়ই সুখ পেতুম, কিন্তু আপন অস্তর 

থেকে প্রকাশের বেদনাকে গানে মুস্তি দেবার যে আনন্দ সে তার চেয়ে 

গভীর । সে গান শ্রেষ্ঠতায় পুরাযুগের গানের সঙ্গে তুলনীয় নয়, কিন্ত 
আপন সত্যতায় সে সমাদরের যোগ্য ।৮ 

(৬) তানের ব্যবহার -রাগপংগীতের স্বল্লাক্ষর গানের মধ্যে 

কলাবৈচিত্র্য স্থষ্টি করে এই 'তান'ই। রবীন্দ্রনাথের গানে তানের ব্যবহার 

অল্প; কিন্তু তান এবং উপজের ব্যবহারেই উচ্চাঙ্গ রাগসংগীতের টৈশিষ্টা 

প্রকাশ পায়। কবির গানে বাণীর প্রাধান্তই তানের প্রয়োজন 
এড়াইয়াছে। 

কবি তানালাপ ব্যবহারে ঠিক আপত্তিও করেন নাই। 

ছ্িনি বলেন-_“বাংলা1 গানে হিদ্দুস্থানী সংগীতের মতন অবাধে 
তানালাপের স্বাধীনতা দিলে তার বিশেষত্ব নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবন৷ 

আছে ।.****, তবে আমি তো কখন এ কথা বলিনি যে কোনও 

বাংল! গানেই তান দেওয়া চলেনা । অনেক বাংলা গান আছে৷ 

হিন্দুস্থানী কায়দা-তই তৈরী, তানের অলঙ্কারের জন্য তার দানী আছে। 
আমি এ রকম শ্রেণীর গান অনেক রচনা করেছি । সে গুলিকে 

আমি নিজের মনে কত সময়ে তান দিয়ে গাই ।” 



২৪০ রবীন্দ্র-গীতি 

রবীন্নাথের অল্প কাব্যাশ্রিত গানে তানের কিছু কিছু ব্যবহার 

চলিতে পারে, যেমন-_ 

(১) বাজে করুণ স্বরে । (২) এসে! শরতের অমল মহিমা! । (৩) কার 

ধাগী নিশি ভোরে । (8) সী, আধারে একেলা ঘরে । ৫) বরষধ 

ববিষে বারিধার1 | (৬) বাদল মেঘে মাদল বাজে । (৭) অশ্রুভরা বেদন!। 

(৮) কোথা যে উধাও হল | (৪) বন্ধু, রতো। রহো সাথে । (১০) ঝরে 

ঝর ঝর ভাদর-বাদর। ৫১১) তুমি কিছু দিয়েযাও প্রভৃতি গ্রচপিত 

জ্বরে রচিত গানগুলিতে বিশিষ্ট তান বাবার করা হয়। 

রবীন্রনাথের গান শুনিয়। শুনিয়। ক্রমে শ্রোতার মনের সঙ্গে তাহার 

সুরের ঘনিষ্ঠ সারিধা সঞ্চার হয়, অবচেতন মনে তাহার সুরের একটি 

অখণ্ড রপেরও বিকাশ হয়। তখন শ্রোতার এমন একটি ক্ষমতা জন্মাক্ন 

যে কেবল স্থরের সামান্ত ধ্বনি শুনিয়াই তাহার গানকে চিনিতে পারে 

 অস্তরঙ্গের মতো সহজে । 

সারাজীবন সাধনার পর বীণাপাণিব মন্দিরগ্রাঙ্গণে বীণাখানি 

নাম।ইয়| দীর্ঘাস ফেলিয়া কবি বিশ্ববাসীকে বলিয়। গিয়াছেন £ 

, আমি তীরে বসি তারি কুদ্রতালে 

গান বেধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তবালে 

অনস্তের আনন্দ বেদনা । নিখিলের অন্তভৃতি 

সংগীত সাধনামাঝে রচিয়াছে অনংখ্য আকৃতি। 

এই গীতিপথপ্রান্তে, হে মানব তোমার মন্দিরে 

দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দোর তীরে 

আবির পান্কাক্ষণে 2স"একের চরণে রাখিলাম 

বিচিত্রের নর্য বাশি,.-.এই মোর রহিল প্রণাম ॥ 

শেষ 












